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ส่วนที่ 1 

บทนํา 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิการทจุริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จําแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี ้

1) การทจุริตด้านงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) สภาพหรือปญัหาทีเ่กิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลกัษณะปัญหาทีเ่กิดจากการขาดประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลกัษณะของปญัหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจาก อํานาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   ดังนี้ 
   1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่ทําให้เกิดการทุจริต 
    2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความรํ่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจมีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   3) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเร่ืองของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ   

  4) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเคร่ืองวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และ
มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  
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2.หลักการเหตุผล  

       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาลําดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมกัจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสือ่และรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่  35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศ
ภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของ
สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงิน
และมีอํานาจคนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเปน็เร่ืองปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้าน
การทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมา  ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่ใช้อยู่เปน็ฉบับที ่3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
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         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 

         ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง    

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
    1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
    2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเปน็ไปตามหลักบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ดี (Good Governance)  
   4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีสว่นร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย  
   1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ ของข้าราชการ  
   3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  
   4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  
   5) องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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๕. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
   1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน-
ทดรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
   2) องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่ มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
   5) องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปน็ที่ยอมรับจากทกุภาคส่วนให้เปน็องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกนัเปน็ 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 



ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ 2565) 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ 2565) 
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ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ

(บาท)

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

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

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

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

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

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

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

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

หมายเหตุ

1.2.3(1)  โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

(ขยายกรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

งบประมาณ
 (บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

มิติ

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)

1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน

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"
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ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ

(บาท)

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000
100,000     100,000     100,000     100,000     100,000

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

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

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

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

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

หมายเหตุ

งบประมาณ 
(บาท)

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

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

2.2.3 (2) โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ

มิติ

1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร

2.2 มาตรการ
สร้าง           
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ

2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน”

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

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต
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ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ

(บาท)

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

มิติ หมายเหตุ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนด่านขุนทด

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

2.5 มาตรการ

จัดการ ในกรณีได้

ทราบหรือรับแจ้ง

หรือตรวจสอบพบ

การทุจริต

2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”

2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน”

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์

2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อํานาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน

2.3.1 (2) โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
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ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ

(บาท)

 -  -  -  -  -

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

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

40,000       40,000       40,000       40,000       40,000

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

มิติ หมายเหตุ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”

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

3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”

3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด”

3.1.3 (2) โครงการเผยแพร่สื่อ
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

11 มาตรการ 13 กิจกรรม            
 3 โครงการ

3.1.1 (2) มาตรการให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540”
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ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ

(บาท)

 -  -  -  -  -

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

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

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

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

หมายเหตุ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

 11 มาตรการ  3 กิจกรรม           
 3 โครงการ

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 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดําเนินการได้

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด
3.3.1 (2) ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตําบล ประจําปี

3.3.1 (3) การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

3.3.2 (1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง

3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด

มิติ

4.การเสริมสร้าง
 และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
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ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ

(บาท)

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

มิติที่ 4 รวม  -  -  -  -  -

หมายเหตุ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

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

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถ่ิน

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

4.2.3 (2) มาตรการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง

มิติ
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12 
 

ส่วนที่ 3 

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานส่วนตําบล คณะผู้บริหาร และสมาชิกอบต. 

2. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขบัเคลือ่นองคก์รไปสูค่วามสาํเร็จ 
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์    มีความรู้และ
เข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ    หรือ
ประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตาม
ตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ
งาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต   และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทจุริต
ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ   และ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมี
ความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน 
ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน  ต่อผู้มา
ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต     ให้แก่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  และพนักงานส่วนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 ๔.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณ 

 งบประมาณปีละ 30,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
ได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการ
ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมสัมมนา แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขบัเคลือ่นองคก์รไปสูค่วามสาํเร็จ 
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์    มีความรู้และ
เข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ    หรือ
ประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตาม
ตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ
งาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต   และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง  เพื่อให้ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรู้เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน  ต่อผู้มา
ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 3. เพื่อปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด 
 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  และพนักงานส่วนตําบล 

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

๓.รายงานผลการเข้ารับการอบรมให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณ 
 งบประมาณปีละ  500,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงการการปฏิบัติราชการและทราบความเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายใหม่ๆ 
ระเบียบ สิทธิ สวัสดิการต่างๆ 
 2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมอบรมมีความพร้อมในการปฏิบัตริาชการ และเพิม่พูนความรู้มาตรฐานการบริหารงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 3. ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการ
ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานขององค์การ  

บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
หน่วยงานราชการอื่น การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถ
สนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสําคัญใน
การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่ง
ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่ง
ระดับประเทศ เช่น การเกิดกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิค
วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่จะสามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของงาน 
อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป 

2  วัตถุประสงค์  

1. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิม่พูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ   และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายทีก่ําหนด  

2. เพื่อใหผู้้เข้าอบรมไดรั้บการพฒันาการทํางานแบบบรูณาการ เพื่อการแก้ไขปญัหาการพฒันางาน ปรับปรุง 
และการทํางาน 

3. เพื่อใหผู้้เข้าอบรมได้พฒันาทัศนคติที่ดี ปลูกฝงัจิตสํานึกทัง้ต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อตนเอง และสาธารณะ เพือ่
มุ่งปฏิบัตหิน้าทีร่าชการเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชนเป็นสําคัญ  เสียสละประโยชน์ ส่วนตัวเพื่อประโยชนส์่วนรวม   

4. เพื่อใหผู้้เข้าอบรมได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
5. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล   

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  และพนักงานส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด และหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณปีละ 500,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทกัษะ ความสามารถ ประสทิธิภาพและ ประสทิธิผลใน

การปฏิบัตงิาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กําหนด     
2. ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาการทํางานแบบบูรณาการ เพือ่การแก้ไขปญัหา การพัฒนางาน การปรับปรุง 

และการทํางานเป็นทมี    
3. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลกูฝงัจิตสํานึกทัง้ต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อตนเอง และ สาธารณะ เพื่อมุง่

ปฏิบัติหน้าทีร่าชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเปน็สําคัญ  เสียสละประโยชนส์่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
4. ผู้เข้าอบรมได้สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
5. ผู้เข้ารับการอบรบได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล-          
ด่านขุนทด” 

2. หลักการและเหตุผล 

        กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทํา กําหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มี
หน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ให้บริการ   แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ 
ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ         
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน 
ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเร่ียไร และกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตน   และประโยชน์ส่วนรวม  

       ดังนั้น   เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้จัดทํามาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด” ขึ้น    เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน    ที่ 
ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และ
เป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ  และ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ 
 5. เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

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

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เปิดเผย            
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร   ของ
ราชการ เร่ือง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

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

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเร่ืองการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออก
จากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปชัน   เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ 
ที่นําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน  โดยเฉพาะในเร่ืองการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง            ที่
เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหาร
ที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดจึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม        
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่
ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบ
ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบ
ต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด 
  2. เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
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1.2 การสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ) 

2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะ
ตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกัน
และแก้ไขภาวะโลกร้อน ประเทศไทยในอดีตเป็นประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ แต่จากการที่รัฐบาลให้บริษัทเอกชน เข้ามาตัดไม้เพื่อการส่งออกและใช้บริโภคภายในประเทศเนื่องจากขาด
การควบคุมดูแลที่ดีจากรัฐบาล ทําให้มีการลักลอบตัดไม้ ที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันนี้
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เหลืออยู่เพียง 26 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก   หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ทําการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น ดังพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  ที่ว่า “ป่าทุกประเภทเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของคนเรา หากปราศจากป่าเสียแล้วคนเราคง
จะอยู่กันไม่ได้ จึงต้องรักษาป่าไว้เพื่อให้อยู่ด้วยกันได้ทั้งคนและป่า”   

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้จัดทํา โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  และการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมพรรษา 12  สิงหาคม  2559   อีกทั้ง
เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการอนุรักษ์ดิน น้ํา  และป่าไม้        

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ ของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  ในการปลกูหญ้า
แฝกเพือ่การอนุรักษ์ดินและน้ํา   ป้องกันการกัดเซาะพงัทลายของหน้าดิน 

2. เพื่อเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ชนมพรรษา 12  สิงหาคม  2559 
  3. เพื่อสง่เสริมให้ประชาชน ตระหนกัถึงความสําคัญของการปลูกต้นไม้  ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อน 
รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ด ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ปลกูต้นไม้มงคลประจําจังหวัดนครราชสีมา และพันธ์ไม้อืน่ ๆ  
- ปลกูหญ้าแฝก    

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  พื้นสาธารณประโยชน์ และบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ําสาธารณะ ในพื้นที่ตําบลด่านขุนทด 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4.จัดทํากําหนดการและดําเนินการ 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความเล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          2. เพิ่มพื้นทีป่่าไม้ ทําใหส้ิ่งแวดล้อมดี และช่วยลดภาวะโลกร้อน 
          3. ทําให้ประชาชนมีจิตสํานกึ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          4. ทําสร้างความสามัคคีให้ชุมชน และองค์กรอื่นๆทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 
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1. ชื่อโครงการ : ตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคภายในตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 
 
น้ําเป็นสิ่งจําเป็นเพราะมนุษย์ต้องนําน้ําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน  โดยเฉพาะน้ําดื่มต้องเป็นน้ําที่

สะอาดมีคุณภาพ  มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย  น้ําดื่มที่ใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพบริโภคอนามัย   

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้จัดทําโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคภายใน
ตําบลด่านขุนทด  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาเร่ืองในไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค  เพื่อให้มีน้ําที่สะอาด  ปลอดภัย ไว้ใช้
ในเขตตําบลด่านขุนทด  

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
  2. เพื่อการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคให้สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้  ตระหนักต่อปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภค 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตรวจสอบคุณภาพน้ําภายในพื้นที่ตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเสนอตอ่ผูบ้ริหารเพื่อพจิารณาอนมุัติ                                                                   
2. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ํา                                                                              
3. เข้ารับการฝกึอบรมตามสถานที่วันเวลาที่กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1.ทําให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มของคุณภาพน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด 
  2.มีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภคสะอาด ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน รวมถึงการกระจายอํานาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บ
รายได้ เป็นนโยบายหลักในการนําไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น   ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชําระภาษีต่าง ๆ  ร่วมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนในกระบวนการต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  ชุมชนในเขตพื้นที่   และตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการชําระภาษี   จึงเป็น
เร่ืองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดนั้น 
  ส่วนการคลัง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีขึ้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับรู้ช่องทางในการดําเนินการชําระภาษีต่าง ๆ  และยังส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจอันดีและเต็มใจที่จะชําระภาษี  และค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลากําหนด 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการชําระภาษีมากขึ้น 
  2. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการชําระภาษี 

3. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและระยะเวลาในการชําระภาษี 
4. เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการจัดเกบ็รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัตโิครงการ 

  2. จัดทําประกาศการชําระภาษี  
3. ประสานกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านในการประชาสมัพันธ์ใหผู้้ที่อยู่ใน

ข่ายที่ต้องชําระภาษีทราบโดยทั่วถึงกัน 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนได้รับข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นปัจจุบัน 

   2. ทําให้ประชาชนพร้อมใจมาเสียภาษี 
  3. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการ 
  4. สามารถลดการค้างชําระภาษี หรือลูกหนี้ภาษีที่มีอยู่จํานวนมาก 
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  5. ทําให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมากขึ้น 
1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินการไปในทางสายกลาง 
เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกและทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดย
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพื้นฐานของการ
สร้างพลังอํานาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้แข็งเข็ง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  เห็นความสําคัญในเร่ืองดังกล่าว จงึได้จัดทําโครงการสง่เสริม
และสนบัสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ขึ้น
เพื่อเป็นการสง่เสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาอาชีพของประชาชน
ในพื้นที่ให้มีวิถีชีวิตตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว เป็นการเปิดโลกทัศน์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น   และสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสงัคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ  

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตาม  
แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง โดยนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานมาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นของตน
ตามอํานาจหน้าที ่ 
               2.เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และตัวแทนกลุม่เกษตรอาสาในตําบลเขากวางทอง  ได้ศึกษาหาความรู้และ
ประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อนํามาพัฒนาองค์กรและชุมชน  
              3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปญัหาสังคมและความยากจนเชิงบรูณาการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดหรือพื้นที่ดูงาน 

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเสนอตอ่ผูบ้ริหารเพื่อพจิารณาอนมุัติ                                                                   
2. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการ                                                                     3 
3. เข้ารับการฝกึอบรมตามสถานที่วันเวลาที่กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 100,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนมีความรู้และนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สามารถนําความรู้ที่ได้นํามาเพิ่มพูนรายได้  
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการสถานศึกษาสีขาว 

2. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปจัจบุัน การสือ่สารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึง่ปรากฏปญัหาใหเ้ห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนํามาซึ่งปญัหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ความสําเร็จทีเ่กิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหเ้ป็นคนดี มี
คุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ในสถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักสําคัญในการดําเนนิการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโต
งดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  การพฒันานักเรียน นกัศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ดําเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สงัคมมุ่งหวัง โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาทีส่ถานศึกษาทุกแห่งต้องดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
ต้องการ ใหเ้ยาวชน เป็นคนเกง่ คนดี ดํารงตนให้อยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แลว้ การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกบัยาเสพติด ร้านเกมส์ การพนัน หนเีรียน  ทะเลาะวิวาท ก่อ
อาชญากรรม เป็นปัญหาสงัคมใหผู้้ปกครอง ครู อาจารย์ ทกุคน ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปญัหาไม่ให้มี
พฤติกรรมเสี่ยง ซึง่มาจากปจัจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 

การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร 
เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สงัคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ทีส่ําคัญตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดใหส้ถานศึกษาทุกแหง่ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเห็นว่าการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจําเป็น
และสําคัญอย่างเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะช่วย
ให้โรงเรียนสามารถพัฒนานกัเรียนใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปญัหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท 
2. เพื่อสร้างจิตสํานกึให้นักเรียนโตมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสื่อสัตยส์ุจริต 
3. เพื่อให้นกัเรียนห่างไกลจากการพนัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดหรือพื้นที่ดูงาน 
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6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเสนอตอ่ผูบ้ริหารเพื่อพจิารณาอนมุัติ                                                                   
2. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการ                                                                     3  
3. จัดโครงการฝกึอบรมตามสถานที่วันเวลาที่กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปญัหายาเสพติด สือ่ลามกอนาจาร การพนัน เหตทุะเลาะวิวาท         
2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสื่อสัตย์สจุริต โตขึ้นสามารถเป็นเยาวชนตัวอย่างที่ดีได้ 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสําคัญ  เปรียบเสมือนรากแก้วที่จะยึดเหนี่ยวสังคมไทย    ให้เป็นสังคม

แห่งคุณภาพและคุณธรรม   ในยุคโลกาภิวัตน์  ยุคที่มีการแข่งขันสูง  มีการไหลบ่าทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว  และ
รุนแรงตามความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร  มีสิ่งกระตุ้น  สิ่งเร้า  สิ่งยั่วยุทางเพศอย่างไร้ขอบเขต      ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว  ต่อเด็ก  เยาวชน  และสตรี  การให้ความสําคัญด้านวัตถุ  เงิน  คุณค่าความสําคัญของมนุษย์
จึงลดน้อยลง  ในขณะที่ความตกต่ําทางศีลธรรมเพิ่มสูงขึ้น  มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อ่อนแอกว่า  ครอบครัวห่าง
เหินกันมากขึ้น  มีเวลาให้กันน้อยลง  เกิดสภาพครอบครัววิกฤติตามมา  พ่อแม่เครียดมุ่งสร้างฐานะ  ให้ทัดเทียมคนอื่น
ในสังคม  ลูกขาดความอบอุ่นจึงไปแสวงหาความอบอุ่นและความรักนอกบ้าน  พ่อแม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันจึงนําไปสู่ปัญหา
ลูกโซ่เกิดขึ้นในสังคมตามมาหลายประการ 
  เพื่อให้สถาบันครอบครัวมีความรัก  ความอบอุ่น  อันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมโดยรวม  จึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักในบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อครอบครัว  ต่อสังคม  ได้เรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์และ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  
ซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในสังคม  และการป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  จึงเห็นสมควร
จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “ภูมิคุ้มภัย  สายใยครอบครัว”  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ความคาดหวังที่สมาชิกในครอบครัวมีต่อกันและกัน  สามารถ

อธิบายบทบาทหน้าที่ของตนเองที่พึงมีต่อครอบครัว  และสามารถปรับบทบาทให้สอดคล้องกับความคาดหวังที่สมาชิก
คนอื่นๆ  มีต่อตนเองได้ 

2. มีหลักยึดเหนี่ยวทางใจ  สามารถใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นเคร่ืองนําชีวิตและครอบครัว 
3. นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม  และแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นระหว่างกันไปใช้ในชีวิตประจําวัน   เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัวและสร้าง “ภูมิคุ้มภัย  
สายใยครอบครัว”  ขึ้น   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน และกลุ่มเยาวชน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดหรือสถานที่อื่นที่ใช้ในการจัดโครงการ 

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเสนอตอ่ผูบ้ริหารเพื่อพจิารณาอนมุัติ                                                                   
2. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการ                                                                     3 
3. จัดโครงการฝกึอบรมตามสถานที่วันเวลาที่กําหนด 
4.รายงานผลการจัดโครงการใหผู้บ้ริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 100,000  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการและสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้ผ่านการอบรมจะนําความรู้ที่เน้นคุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อตนเอง  และบุคคลอื่นไปใช้ใน

การแสดงออกตามบทบาทในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม  ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันทําให้ครอบครัวอบอุ่น
และเป็นสุข 

2.  เพิ่มคนดีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในสังคม  ที่จะเป็นผู้นําในการนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่รู้จักญาติ  พี่
น้อง  อันจะช่วยขยายผลให้สมาชิกของครอบครัวข้างเคียงที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดของสังคมเกิดความเข้าใจทราบวิธีปฏิบัติ
ต่อกันในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

3.  ทุกปัญหาในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  และความมั่นคง  จะได้รับการแก้ไขที่
ต้นเหตุ  อันจะนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิในการแก้ไขปัญหา  และเกิดผลดีแก่ประเทศในภาพรวมต่อไป 
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1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 
ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเฉพาะทางด้านวัตถุ กระแสนิยมชาติตะวันตกได้

หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยจนทําให้คนไทยสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม  ความเจริญทางด้าน
จิตใจกําลังเสื่อมลงในทุกสังคมจนเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะเยียวยาได้ การที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บรรลุผล
สําเร็จได้อย่างเด่นชัดต้องได้รับความมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
วัด และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนสําคัญในการดูแลส่งเสริมขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดย
ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และเพื่อเป็นการ
สนองนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา  คุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจ 
การปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตลอดถึงการเข้าอบรมทักษะการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้  
เจ้าหน้าที่และเด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งใดควรทํา ไม่ควรทํา ปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมกลับเป็นคนดีมีคุณธรรม นําไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาและน้อมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจ

และสามารถนําหลักธรรมคําสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 2. เพื่อให้ เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนาเร่ืองศีล ๕ สร้างจิตสํานึกที่ดีงาม มีศาสนา
เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 3. เพื่อให้เดก็และเยาวชนสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู่้อื่น ในด้าน
ความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู มีวินัย ห่างไกลอบายมุข 
  4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เข้าใจในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง เกิดความ
ยุติธรรม  มีทัศนคติ   ตระหนักในบทบาทหน้าที่และสร้างจติสํานึกใน คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเสนอตอ่ผูบ้ริหารเพื่อพจิารณาอนมุัติ                                                                   
2. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการ                                                                     3 
3. จัดโครงการฝกึอบรมตามสถานที่วันเวลาที่กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ 

โดยปฏิบัติตนให้มีความอดทน   มีจิตมั่นคงเป็นสมาธิ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือแนะนําซึ่งกันและกัน มีจิตใจ
เอื้ออาทร เมตตากรุณา ในการดํารงชีวิตประจําวันได้ 
 2.  เด็กและเยาวชนได้ฝึกหัดกิจกรรมปฏิบัติตนให้มีความอดทนมีจิตมั่นคงเป็นสมาธิ  มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
ช่วยเหลือแนะนําซึ่งกันและกันมีแนวคิดที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตระหนักในบทบาทและสร้างจิตสํานึกในคุณธรรม
และจริยธรรม 
 3.  เจ้าหน้าทีเ่จ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เข้าใจในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการได้อย่างถูกต้อง เกิด
ความยุติธรรม มีทัศนคติ ตระหนกัในบทบาทหน้าที่และสร้างจิตสํานกึในคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อไป     
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มิติที่ 2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง   ในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็น   ตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเร่ืองที่มีคําครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วน-ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต              
ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เร่ืองในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก 
และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหา
ในเร่ืองการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจ  ให้ออกนอก
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ลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ     ที่คนทํางาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยการจดัทาํ
แผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประกาศเจตจํานงการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2. มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 คร้ัง 
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏบิัติการป้องกันการทจุริต 
 4. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริต 
 5. จัดทําแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
 7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
 8. รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
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  - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 คร้ัง 
  - มีแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกยา้ย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

  พนักงาน ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เป็นบุคลากรที่มี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเร่ิมมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 

  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด        
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดสระบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 2. นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผลลัพธ ์
  - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ํากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต     
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด  และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย   ไป
รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการ  เกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหาร-
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มี
อํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ  ให้แก่รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ 
กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้
เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เร่ือง หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการ  ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ             
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ใน
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า-
ส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     และปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 2. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนใหทุ้กสว่นราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ และถือปฏิบัติ 
 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 2. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนา้ที่อันเป็นช่องทางแห่งการทจุริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดอืน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน    ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้ให้ความสําคัญในเร่ืองการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเร่ืองลําดับต้นๆ ของเร่ืองการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการใช้ดุลพินิจ  ของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหาร

ส่วนตําบลด่านขุนทด   โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน-
ราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่   
เป็นเลขานุการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด       
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด  เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้        
ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม (ของทุกป)ี 

8. งบประมาณดําเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานทรัพยากรบุคคล สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดา่นขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี   การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึมกีจิกรรมควบคมุ
ให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ  ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเร่ืองสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย        
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ ที่
เกี่ยวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจัดหาพสัดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ        ที่
เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
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 3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
เป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน   ในการ
จัดหาพัสดุ 
 2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซือ้ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเร่ืองการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้องค์การ-บริหาร
ส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งนี้                     ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้       
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ-
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)          
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พื้นที่ตําบลด่านขุนทด และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
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  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองค์การ-
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเร่ืองที่
เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้
ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน           เพื่อ
ให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด  การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค ์

 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกกองดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน   และไม่เลือก
ปฏิบัติ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการ
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บริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, 
ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกัน        และบรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,   ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่) 
 2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน    และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสารธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล      ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา    ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ     เกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ     เพื่อประโยชน์ใน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จํานวน 1 คร้ัง ต่อปี 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

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

4. ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 5. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 
ฉบับ 
 2. ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล   
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย    ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล    นั้นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวน
มากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และ
การให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต    ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ 
 2. เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4. เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือกระทําการ
ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ 
 2. ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
 3. จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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 4. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิวและการใช้บริการตามลําดับ
คิว 
 5. จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง แก้ไข
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 2. ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทจุริตตอ่หน้าที ่
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ
ได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได ้
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเคร่ืองมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจร
ปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 4. จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําสําหรับผู้พิการ 
 5. จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
  

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร-ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมาก
ที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน    เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด   จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ   เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1. เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้สั้นลง 
 2. ประชาชนในพื้นที่ ตําบลด่านขุนทด 
 3. ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 5. ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเร่ืองใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ-
อํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง ในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่
เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการตอ้งเปน็ไปเพือ่
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทาง
และแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได ้
 3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบล-
ด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏบิตัริาชการและประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่
กัน 
 4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 



59 
 
  4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 5. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องในการจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได ้
 3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่น
ใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็น
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะดําเนินการเร่ืองนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 3. สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล-   ด่าน
ขุนทด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย    ความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเร่ืองหลาย
ประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้   การที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเร่ืองต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติ มิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้กําหนด
มาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เร่ือง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณา 
 2. ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
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1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร- ส่วน
ตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ร้ือถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลง
อาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจอยู่กับนายกองค์การ-
บริหารส่วนตําบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมา
ได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่าง
รอบคอบ 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารสว่นตาํบลเปน็
ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล-
ด่านขุนทด ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่
ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ            ของ
เทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหาร-
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ที่กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้าง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล       ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ  การ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า-
ส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วน-
ตําบล นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 2. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัต ิ
 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต   
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล หน่วยงานผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให้การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทุจริตทุกระดับทุก
ภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด   จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดีเพื่อ
ส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน็แบบอยา่ง 
เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น กุศโล
บายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรต ิ
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของชุมชน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น   
ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3. เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลด่านขุนทด 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน  ผู้
มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (เด็กและเยาวชน) 
 4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 5. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มจีิตสาธารณะ เพื่อใหเ้ป็นแบบอย่างกับประชาชน 



69 
 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย 
ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทํา
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกคร้ัง การปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจาก
การใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขาย
เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ําฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้เกษตรกรใน
พื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทํานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ํา ประมาณ      500 ไร่ 
เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ําจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึง
สถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่การทํานาปรังลงอย่างมาก โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ําน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ 
ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกข้าว  
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเร่ิมจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหนองโน คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ํา
และต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน        ผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิต
เกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง  ศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง  บ้านดอนกลอย หมูท่ี่ 7  
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5. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลด่านขุนทด 
 2. ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. มอบใบประกาศนียบัตร 
 4. ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านดอนกลอย  หมูท่ี่ 7 
 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกจิพอเพียง 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

 กองสวัสดิการและสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    

9. ตัวชี้วัด 

 1. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

10. ผลลัพธ ์
 1. เกษตรกรมีความสนใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7 ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมสีว่นร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม       แต่
เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น      
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็น   ลายลักษณ์อักษร 
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพ
การให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนด 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ         
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดกับปลัดองค์การ-
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี        
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง เป็นไปอย่าง  มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 2. เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 4. เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี ้

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1. ชี้แจงสํานัก/กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง         การ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด      เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
 3. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัด
ที่กําหนด 
 4. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  เนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แล้ว 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้วแต่ สตง.
ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้น
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด     เที่ยง
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เพื่อความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกกอง จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกกองให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ   
การทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้
ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง-ท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงาน-คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
สําคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น    
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากบัดูแลและองค์กรอสิระ อาท ิ
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการประจําปี หรือคณะทํางาน LPA 
จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์     องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององคก์ารบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่า
วหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วน-
ตําบลด่านขุนทด รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดขึ้น เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 
 2. จัดทําคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนุ
ทดให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนดําเนินการจัดการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด   ตามคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอาํนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดว่าปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั ้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเร่ืองร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และ
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน-
ตําบลด่านขุนทด  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. เพื่อให้การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 

4. เป้าหมาย 

 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3. กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล 
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ ์
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที ่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้
มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้
ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดจึงได้
ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทดให้บริการ   โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ  เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล-
ด่านขุนทด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จํานวน 1 แห่ง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ    กฎข้อบังคับ
ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่
กําหนด 
 4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6. มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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1. ชื่อโครงการ :  มาตรการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 

 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่จําเป็นต้องมีใน  ทุก
หน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ-
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐ   เป็น
สิ่งจําเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจาก
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน-
ตําบลด่านขุนทด 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้มี
มาตรการให้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การ-
บริหารส่วนตําบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกอบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  และประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทํางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหาร สมาชิกอบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  และประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านุขนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1.ทําหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นประจํา 
 2.จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
 2.ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทํางานและมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีส่ําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโนจึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
 2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ-
บริหารส่วนตําบล และการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก   ในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี  และการจัดซื้อจัดจ้าง        
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น  และการรับเร่ืองร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด   ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้

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

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่สื่อประชาสมัพันธ ์

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเคร่ืองมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดําเนินงานผ่านสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเร่ืองที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับ
กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและ มี
ส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและ
ยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ 
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
 2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่างถูกต้องและ
โปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง 
 1. จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 2. จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 3. จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
 4. จัดทําของที่ระลึก 
 5. รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 6. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 7. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 8. จัดทํา spot 
 ต. เสียงตามสาย 
 10. อื่นๆ  

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 40,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นตัวชี้วัดโดยกําหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจําปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   นําแผน
ชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนเพื่อนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปี พ.ศ. 2561 – 2565 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไปสํานักงานปลัดและกองสวัสดิการและสังคม องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี พ.ศ. 2561 – 2565 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน 
 3. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 4. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 5. เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 
 6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 17 หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วน-
ตําบลด่านขุนทด   สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพื่อนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ 
 5. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6. จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
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 7. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 8. จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มกีารพจิารณาร่างแผนชุมชน จํานวน 17  หมู่บ้าน                      
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระ
ของประชาชนเป็นสําคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เพื่อไว้
สําหรับรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนํามา
เป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไ้ขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3. นําเร่ืองเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและ
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 044-389-922 ต่อ 101 ทางโทรสารหมายเลข 044-389-922 ต่อ 108 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจํานวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

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

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการกาํหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นหน่วยบริการแก่ประชาชนและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาใน
ด้านต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
ช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน  ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ  บริเวณจุดให้บริการ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเร่ือง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535        ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ง
เร่ืองราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น     เสียงดัง 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพื่อแกไ้ขปญัหาให้
ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3. เพื่อเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล 

5. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าที่ภายในงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
 3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเร่ืองผ่านศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 4. ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเร่ืองเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
 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 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจํานวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเร่ืองที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคร้ัง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเร่ืองการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัต ิ
 3. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดําเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด 

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

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดและแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตําบลด่านขุนทด                 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตําบลด่านขุนทด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด บางตําแหน่งในปัจจุบัน    
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาํบล-
ด่านขุนทดเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด   ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
            ตามนโยบายของรัฐบาล  ประกอบกบัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 และอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กําหนดให้
ประชาชนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพฒันาด้านต่างๆ  และการแสดงออกร่วมกันอย่างอิสระภายใต้ขอบเขตที่กําหนด  
ดังเช่น  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีต้องดําเนินการร่วมกบัชุมชน   เพื่อจะได้เกิดกระบวนการบรูณาการร่วมกันในเชิง
ความคิด  เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีส่อดคลอ้งกบัปญัหาความต้องการของ
ประชาชน   ซึ่งจะนําไปสู่ประสทิธิผล หลกัความคุ้มค่า และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

               ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    จึงได้ดําเนินโครงการประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบล ประจําปี เพื่อรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขึ้น   เพื่อที่จะไดรั้บฟงั
ปัญหาความต้องการต่างๆ ของประชาชน   พร้อมเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพฒันาและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อรับฟงัปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมร่วมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพฒันา
ท้องถิ่นภายในตําบล 
          2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          3.เพื่อใหก้ารจัดทําแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชนมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลเป็นกรอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด จํานวน 17 หมู่บ้าน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1.  ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 

2.  ปฏิบัติตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ
 3.  ประเมินผลโครงการและสรุปผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      1. ได้รับทราบปญัหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง   และนําประเด็นปัญหามากําหนดเป็น
แนวทางการแก้ไขปญัหาด้านต่างๆ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่นตําบลด่านขุนทด 
      2. การดําเนินการจัดทําแผนพฒันาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
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1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
สําคัญ     จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนด
ทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม 
และว่ิงตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของ
ตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่  จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนในการพัฒนา
อย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได ้

4. เป้าหมาย 

 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน 
 3. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
 4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนใน
ชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วม
ในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี  
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)   ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล ด่าน
ขุนทด อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน        
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน 

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

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด 
 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ  การ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การ-
บริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ-บริหาร
ส่วนตําบล เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด  
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีการขับเคลื่อนอย่าง      
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน      
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ-
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน-
ตําบลด่านขุนทด 
 3. เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
       คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผูรั้บผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
 4. จัดทําคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 
คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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  (5) หัวหน้าสํานักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) ผู้อํานวยการกองคลัง     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

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

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ-บริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทดสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

4) ดําเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6) การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 7) การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 8) จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาํบล
ด่านขุนทดพร้อมตัวชี้วัด 
 9) การติดตามและประเมินผล 
 10) การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดําเนินการ
แก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหาร-
ส่วนตําบลด่านขุนทด 

4. เป้าหมาย 

 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล-
ด่านขุนทด หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด            
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



109 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทาํและรายงานการจัดทาํระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ี

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏบิตังิาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด    โดยผู้บริหารสามารถ
นําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
 2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมลูและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่กําหนด 
 4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ  และเหมาะสม 
 5. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ  ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุกหน่วยงาน   และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน-
ตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเร่ืองที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหาร
งานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง     และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
 2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 3. การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด       
จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกป ี

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
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 เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
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 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์        ในอดีตที่
ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเร่ืองๆ ไป 
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้น
ไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลทําให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยูเ่สมอ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 

 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะ
ทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

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

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกองขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 5. เป็นเคร่ืองมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับ
ดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการ่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  และให้สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล  การควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ
เพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ในหน่วยรับตรวจ 
 2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่
กําหนด 
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกกองขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด        
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4,ปค.5) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน    
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 3. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปค.4,ปค.5) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กําหนดหน้าที่ของงานเป็นเร่ืองๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเร่ืองการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบคุคลเกีย่วกับการบรรจแุต่งตั้งการโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน-
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
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 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร-
ส่วนตําบลด่านขุนทด 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได ้
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดจะออกคําสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การ-
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม 
และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ ์
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย    ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง  เกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 



120 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ก็
เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต     
ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    จึงได้ริเร่ิมกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ้

4. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

9. ตัวชี้วัด 

 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ์ 
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 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ทําให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
 
 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการตรวจสอบพัสดุ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมาย 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม          
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช-
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น         ได้
เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้น  การ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหาร-
ส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ให้เกิด   
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน    เข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
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 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกคร้ัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่       และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน            
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการประชาสมัพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดที่ 
เห็นถึงความสําคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง  จึงได้มีมาตรการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 

 หน่วยงานราชการ  และประชาชน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ทําหนังสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ผลลัพธ์ 
 หน่วยงานต่างๆ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการ
อย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเร่ืองขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาด
ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น  
หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ เง่ือนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผล
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้
ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินการกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตร ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเร่ืองการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตร ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งาน
นิติการ สํานักปลัด จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐมนูญว่าดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเร่ืองการทรัพย์หรือประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

4. เป้าหมาย 
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 ผู้บริหาร  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเวลา สถานที่อบรม 
 3.อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสาร 
 4.รายงานผลการอบรม 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

2. ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

3. ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเร่ืองการทรัพย์หรือประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 
 
                       
   
 
 
 
 
 
 



127 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ     และการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเร่ืองที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโนได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ    ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร  พัฒนาท้องถิ่น         
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทํางานตาม
บทบาทและอํานาจหน้าที ่
 2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

 2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภา-
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม  หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
 3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา       โดย
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก-
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที ่
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 

 จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสําคัญ   
ที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง     ก็
จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อ
กําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมี   ส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีการดําเนินงาน 

 1. จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
 2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และ
หลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอ
แก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเร่ืองต่างๆ           
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน 
 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินงาน 

 1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเร่ืองต่างๆ เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน ๒ ศูนย์ 
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา-
องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

10. ผลลัพธ์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาํเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวก

พ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม   หากใช้ตําแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง    กับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได ้
 2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับตําบล 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติ กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน   และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้น
ในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น         จนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้    การมี
เครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา    ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํา
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

4. เป้าหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล-         
ด่านขุนทด เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินงาน 

 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง  โดย
การลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล-ดา่น
ขุนทดในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดกับบุคคลองค์กร   ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุกภาคส่วน

ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้
เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทจุริตคอร์
รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
 3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4. บันทึกเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข ์
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6. ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. จํานวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 2. นําเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

เร่ือง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
...................................................................................... 

 
หลักการ 

  ให้มีการขยายกรอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) จากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นสิ้นสุดปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
 

เหตุผล 
  เพื่อใหก้ารปรับปรุงการดําเนินงานป้องกันการทุจริตและระดับมาตรฐานในการปอ้งกันของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ซึง่มีการกําหนดแนวทางการรายงานและติดตามผลการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด อีกทั้งเป็นกลไกสําคัญในการป้องกันไม่ให้มกีาร
ใช้อํานาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้จึงมีการขยายกรอบของแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทจุริต 4 (พ.ศ.2561-2564) จากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นสิ้นสุดปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 ตามหนังสือจงัหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้สอดคล้องกบัมติทีป่ระชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตแห่งชาติ ซึ่งได้มีการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




