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ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ  พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องท า 
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่  หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป พร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครั ฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ  บริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู พ.ศ. 2561 – 2564 ขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือ
ปฏิบัติตาม ค าสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็น
นโยบายระดับชาติ ด้วย 
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บทน า 
 
1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น 7  ประเภท ดังนี้ 
 

1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปได้เป็นประเด็น 
ดังนี้ 
 
1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2. สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะ
ท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่วับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
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ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4. การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจรติเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว 

6. การขาดคุณธรรม จริยธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง
เป็นฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ นแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา
ระดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหา
การทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่งหรืออีกนัย
หนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ี
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น้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
จนถึง พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 

3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

1. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมา    
ภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
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5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตจนเป็นที่
ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

6.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

 1.  ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและ  
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

 3.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายประชาชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป 

 4.  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
ในการป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรม  
การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการท างาน 
1.1.2 โครงการต้นไม้แห่งความด ี

10,000 
 
 
- 
 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 

 1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 

1.3.1 โครงการเด็กดีมเีงินออม - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติท่ี 1 รวม 5 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
2.การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1.2.1 มาตรการ สรา้งความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
1.2.2 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก 
ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
1.2.3 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.2.4 กิจกรรม ควบคมุการเบิกจา่ยเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
1.2.5 กิจกรรม การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัด ุ
1.2.6 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
1.2.7 โครงการ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 
1.2.8 โครงการ จ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
2. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

2.3.1 กิจกรรม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการ มอบอ านาจ อนมุัติ อนุญาต 
สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 กิจกรรม ยกย่องและเชิดชเูกียรติแก่
บุคคลหน่วยงาน องค์กร ผู้ท าคณุประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2.4.2 กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 
2.4.3 กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
2.5.2 มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอสิระ 
2.5.3 มาตรการ แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติท่ี 2 รวม 6 มาตรการ 9 กิจกรรม 2 โครงการ - - - -  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
3.การส่งเสริมบทบาทและ
การมสี่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

3.1.1 มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.1.2 มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารทีส่ าคัญ
และหลากหลาย 
3.1.3 กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุและทรัพยส์นิของ อบต.  
3.1.4 มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 3.2 การรับฟังความคดิเห็นการ
รับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 
3.2.2 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดรอ้นร าคาญ 
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 

5,000 
- 
 
- 

5,000 
- 
 
- 

5,000 
- 
 
- 

5,000 
- 
 
- 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
3.การส่งเสริมบทบาทและ
การมสี่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.1 มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
3.3.2 กิจกรรม ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล ประจ าป ี
3.3.3 โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน  
3.3.4 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.3.5 มาตรการ  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต. 
 
 

- 
 
- 
 

5,000 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

5,000 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

5,000 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

5,000 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

มิติท่ี 3 รวม 6 มาตรการ 4 กิจกรรม 2 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
4.การสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบและ
รายงานการควบคมุภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

4.1.1 กิจกรรม การจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
4.1.2 กิจกรรม ตดิตามประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
 

 
 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 กิจกรรม ส่งเสรมิสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่าย
บริหาร 
4.3.2 กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 4.4 เสรมิพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจรติ 

4.4.1 โครงการ ส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

มิติท่ี 4 รวม 1 มาตรการ 5 กิจกรรม 1 โครงการ      
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มิติที่    1 :  การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 :  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการท างาน  

2. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู พ.ศ. 2561 – ๒๕๖4  ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม  ซึ่งตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ได้ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้าน
สมรรถนะ  การบริหารผลงาน  และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู
ทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขต  ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้ความเข้าใจเรื่องว่าด้วยจรรยา  วินัย  การ
รักษาวินัย  และกฎหมายเบื้องต้น  ตลอดจนมีความประพฤติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหน้าที่การพัฒนา
บุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้าน
ความรู้ว่าด้วยเรื่องวินัย  การรักษาวินัย  กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่คุณธรรม  จริยธรรม  
ศีลธรรมจรรยา  รวมถึงศิลปะการเป็นผู้น า  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูจึงด าเนินโครงการดังกล่าวเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้ในทุกๆด้านมีความสุขในการปฏิบัติงาน  เพ่ือสามารถน า
ความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีใจรักงานที่ท าอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้น าในหัวใจคน มีทัศนคติที่
ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพื่อร่วมงานและต่อหน่วยงานอย่างเต็มที่และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้ง
มีความสามัคคีในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บัญญัติไว้รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เน้นหนักการปลูกจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ   
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับ
ประพฤติตนเป็นหลักการในการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ 

3.๓ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

4. เป้าหมาย  จ านวน  44  คน 
 พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  19  คน 
 พนักงานครูส่วนต าบล   จ านวน    4  คน 
 พนักงานจ้าง    จ านวน  ๑๐  คน 
 พนักงานจ้างเหมาบริการ   จ านวน  11  คน 
  รวมทั้งสิ้น   จ านวน 44  คน 
 5. วิธีด าเนินการ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2.  ประสานวิทยากรในการให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.  ประสานผู้เข้ารับการอบรม 

4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

7. งบประมาณ  จ านวน  10,000  บาท 

   

8. สถานที่ด าเนินการ  

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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ส านักปลัด อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน
ที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน 

๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับ
ประพฤติตนเป็นหลักการในการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ 

๓. พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ความเข้าใจว่าด้วยเรื่องวินัย  การรักษาวินัย 
และกฎหมายเบื้องต้นที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
การประเมินผลโครงการ 

ใช้แบบประเมินผลหลังการอบรม รวมทั้งใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ  
 

ล าดับที่  2 

1.  โครงการต้นไม้แห่งความดีเพื่อพ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

2.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช  ประมุขของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงสละเวลา  เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าดังได้
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและปรากฏในพระราชด าริของพระองค์ อันทรงคุณประโยชน์อย่างมากมาย ให้กับพสก
นิกรชาวไทย และเพ่ือให้คณะครูและเด็กก่อนวัยเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้จัดท าโครงการต้นไม้แห่งความดีขึ้น  และให้เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดี  โดยเขียนความดี ท าดีเพ่ือ
ในหลวง 

3.  วัตถุประสงค์ 
2.1เพ่ือส่งเสริมให้คณะครู  เด็กก่อนวัยเรียน  และผู้เกี่ยวข้องได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดง

ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
2.2 เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นบิดาและผู้มีพระคุณ 
2.3เพ่ือรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติให้ด ารงสืบต่อไป 

4.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-  ผู้บริหาร    
              -  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา                       

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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  -  เด็กก่อนวัยเรียน   
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1.  เด็กก่อนวัยเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2.  เด็กก่อนวัยเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงพ่อของแผ่นดิน 
3.  เด็กก่อนวัยเรียนตระหนักถึงความส าคัญของพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
4.  เด็กก่อนวัยเรียนได้แสดงออกถึงความรักต่อบิดา และผู้มีพระคุณ 

5.  วิธีการด าเนินการ 
 5.1 ขั้นเตรียมการ 
  -  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  -  แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะด าเนินงาน 
 5.2 ขั้นด าเนินงานตามโครงการ 
  -  จัดท าต้นไม้ติดที่บอร์ด 
  -  เด็กก่อนวัยเรียนเขียนความดีเพ่ือพ่อใส่กระดาษรูปหัวใจ 
  -  ครูรับผิดชอบโครงการน ากระดาษที่เด็กเขียนความดีมาติดบอร์ด 

5.3 ขั้นสรุปและประเมินผลตามโครงการ 
 
6.  สถานที ่
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา  2561-2564 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวสุภาวดี  นามลิวัน 
9.  การประเมินผล             

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-  แบบสังเกต 

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1   คร ู เด็กก่อนวัยเรียนตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  และได้ แสดงความ

จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ 
10.2  เด็กก่อนวัยเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ

ประเทศชาติสืบไป 
 

 1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  หลักการและเหตุผล   
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ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ได้เห็นถึงความส าคัญของอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในเขตต าบล เนื่องจากสภาพป่าไม้ในปัจจุบันเริ่มลดน้อยลงไปเพราะการตัดไม้เพ่ือน าไปใช้
งานโดยไม่มีการปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไป จึงมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้ฝนไม่
ตกต้องตามฤดูกาล และเกิดปัญหามลพิษต่างๆภายในชุมชน 
 ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือที่จะได้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในเขตต าบลบ้านคู อีกทั้งยังพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดสมดุลของ
ธรรมชาติต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์   
 - เพ่ือส่งเสริมการปลูกป่าภายในต าบลบ้านคู 
   - เพ่ือเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ 
 - เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน 
 - เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในชุมชนให้รู้จักรักป่า 

4.  เป้าหมาย   
- พ้ืนที่ชุมชนในเขตต าบลบ้านคู  15 หมู่บ้าน 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   300  คน  

5.  วิธีด าเนินการ     
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
- จัดประชุมผู้น าหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน  ก าหนดชุมชนในการด าเนินการ 
-  ด าเนินการปลูกป่าตามพ้ืนที่ที่ก าหนด 

6.  งบประมาณ   

  งบประมาณท้ังสิ้น 50,000 บาท 
 - ค่าป้ายโครงการขนาด 1.50 x 2.0 เมตร  450 บาท 
 - ค่าน้ าดื่ม ค่าน้ าแข็ง (น้ าดื่ม 13 ลัง น้ าแข็ง 5 ถุง) 1,410 บาท (1,235 บาท + 175 บาท) 

- ค่าอ่ืน ๆ ที่คาดไม่ถึง    640 บาท 
รวม     2,500 บาท 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ภายในชุมชนมีป่าไม้เพ่ิมมากข้ึน  
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- สภาพแวดล้อมภายในต าบลดีขึ้นและเกิดความสมดุลของธรรมชาติภายในต าบล 
- ภายในชุมชนมีจิตส านึกในการรักป่า 
- ภายในชุมชนจะเกิดความร่วมมือและสามัคคีกัน 

ล าดับที่ 2 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.  หลักการและเหตุผล   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พระสกนิกรชาวไทยเก่ียวกับ

การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท โดยการค านึงถึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีกิน พอมีใช้ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่
ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิติอย่างยั่งยืนภายใต้กระโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยได้มีการสนับสนุนการปลูกต้นมะนาวเพ่ือใช้ในครัวเรือน และเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วย 
 
3.  วัตถุประสงค์   

- เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองในครัวเรือน 
- เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นในครัวเรือน 
 

4.  เป้าหมาย   
- พ้ืนที่ชุมชนในเขตต าบลบ้านคู 15 หมู่บ้าน 
 

5.  วิธีด าเนินการ     
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
- จัดประชุมผู้น าหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน  ก าหนดชุมชนในการด าเนินการ 
- ด าเนินการลอกและท าความสะอาด 
  

6.  งบประมาณ   
 - ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าจากหน่วยเพาะพันธุ์กล้าไม้ละหานทราย  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       - มีพืชผักสวนครัวบริโภคเองในครัวเรือนของแต่ละชุมชน 
       - แต่ละครัวเรือนในชุมชนมีรายจ่ายลดน้อยลง 

 1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
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ล าดับที่  1 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการเด็กดีมีเงินออม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

2.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาในยุคปัจจุบันเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้   กิจกรรมหนูน้อยนักออมจึงเป็น

กิจกรรมหนึ่งซึ่งจะปลูกฝังให้เด็กเกิดคุณลักษณะในการด ารงชีวิตโดยน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาด าเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยปัญหาเศรษฐกิจ ระมัดระวังการใช้จ่ายมีการวางแผน  ล าดับความส าคัญ
และความส าคัญของการใช้จ่าย  มุ่งประโยชน์สูงสุด  รู้จักเก็บ  อดออม  ตามความสามารถเพ่ือน าไปใช้ในอนาคต
ตามความจ าเป็น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเกิดคุณลักษณะในการด ารงชีวิตโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของการเก็บออม 
 3.3 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีการวางแผน ล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นของการใช้จ่าย 
 3.4 เพ่ือปลูกและส่งเสริมให้เด็กรู้จักการประหยัดและเก็บออมอย่างต่อเนื่อง 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายด้านปริมาณ 

 4.1.1 ร้อยละ 95  เด็กก่อนวัยเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 4.1.2 ร้อยละ 95  ของเด็กก่อนวัยเรียนมีเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

 4.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ  
 4.2.1 เด็กก่อนมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
 4.2.2 เด็กก่อนวัยเรียนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 จัดประชุมคณะท างาน 
  5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 
  5.4 ด าเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 
  5.5 สรุปและประเมินผลโครงการ 

6. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
         ปีการศึกษา 2561 - 2564 
7. สถานที่ด าเนินโครงการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
8. งบประมาณ 
        ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        นางวงเดือน  ผาไธสง 
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10. การติดตามและประเมินผล 
        10.1 สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กก่อนวัยเรียน 
        10.2 การสอบถามเด็กมีการเก็บออมทุกวันไหม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            11.1 เด็กก่อนวัยเรียนเกิดคุณลักษณะในการด ารงชีวิตโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
            11.2 เด็กก่อนวัยเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของการเก็บออม  
            11.3 เด็กก่อนวัยเรียนมีการวางแผน ล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นของการใช้จ่าย 
            11.4 เด็กก่อนวัยเรียนรู้จักการประหยัดและเก็บออมอย่างต่อเนื่อง 

มิติที่  2  :  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต     
 2.1   :  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร           

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี     พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
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สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้อง
ถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจ
ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ 
ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ  
 4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
    อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
   2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

    2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
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 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูเป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 
6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2545   ลงวนัท่ี  24  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2545  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4  เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรือ่ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
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 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4  ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5  สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -  มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อย
 กว่า 90 % 

 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 

ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537   หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน
ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
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สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537   ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล   และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล   ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้   และ
ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รององค์การ
บริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 
 6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

ล าดับที่  3 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มา
ของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู พนักงานครู อบต.และลูกจ้างประจ า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
อบต. ลูกจ้างประจ า   โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู และลูกจ้างประจ า  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2545  ลงวันที่  24  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2545 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบุคคล   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2   สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 
 3.2  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
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 10.2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

ล าดับที่ 2 
 

1.  ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2  จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 6.3  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4  สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

ล าดับที่  3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
 6.2  ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2  มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3  มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือให้เป็นไป  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 
ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบ
กัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล     บ้านคู ที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ  ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โด ย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคู  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้
ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อ
ระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการ
ที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด   การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์
รัปชัน    
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเ่ลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทุกส่วนราชการ 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, 
ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลxxxจึงได้
จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลบ้านคู   
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรั บปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  และผู้ที่มาติดต่อราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5   มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
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 6.6   มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
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3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการของสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   ปลัดสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลาย
ฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว 
ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล  จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้รององค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล   
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล พิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับ
นายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมา
ได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไป
อย่างรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ให้กับรององค์การบริหารส่วนต าบล   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินการ 
 เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล   มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกค าสั่ งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
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  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา  59  ก าหนดให้นายองค์การบริหารส่วนต าบล  มี
อ านาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมาตรา  60  ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจหน้าที่ใน
การสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการการณ์แทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการ
หรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย อ านาจหน้าที่ในการสั่ง  การอนุญาต อนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพ่ึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ หรือค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่ง 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต า บล
ปฏิบัติราชการแทนให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  สั่ง
การ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ล าดับที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
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๒. หลักการและเหตุผล   
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น 

กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น   ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว  ย่อมส่งผล
ดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   ได้
พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ ๑  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ ๒   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ ๓   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด 
   ประการที่ ๔   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย 
ของตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 

   คุณธรรม  ๔  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค ์  

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึง
ละเว้น 
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๒.  การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการ
มอบโล่  การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

๓.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ   คือ 
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

๕.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร 
เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี ้อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น 
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

๖.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท 
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 

๗.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
ท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

๘.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคู   เมื่อวันที่  ๒๘  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ,  ประกาศใช้มาตรฐานการให้รางวัลและ
ลงโทษพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน 
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  และมติที่ประชุมพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  เห็นชอบ
ให้จัดท าโครงการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผล
ของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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๓. วัตถุประสงค์   :     
๓.๑  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลบ้านคูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
๓.๒  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
๓.๕  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ 
๓.๖  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ    
๔. เป้าหมาย   :     

๔.๑  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูผู้มี 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

๔.๒  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูผู้ 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  ๒  ครั้ง 
  ๔.๓  จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จ านวน  ๒  ฉบับ ( ๖ เดือนต่อ ๑ ฉบับ ) 
๕.  วิธีการด าเนินการ   : 

๕.๑  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๕.๒  เพ่ือให้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลบ้านคูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
๕.๔  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

๕.๖  ด าเนินการตามโครงการ 
๕.๗  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ  
          4 ปีงบประมาณ (๒๕๖1  -  ๒๕๖4)   
๗.  สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   อ าเภอนาโพธิ์   จังหวัดบุรีรัมย์ 
๘.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   อ าเภอนาโพธิ์    จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

๑๐.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  ๑๐.๑  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูมีความภาคภูมิใจ
ในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  ๑๐.๒  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
๑๑.   วิธีการประเมินผล   
  จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน า ไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  กับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านค ู และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
3. วัตถุประสงค ์



หน้า I 52 
 

 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 



หน้า I 53 
 

 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ 
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 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  เพ่ือความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2  เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
6. วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านค ู รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
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 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านคู   ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ อบต. ตามคู่มือ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ อบต. โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง    ธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  
ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
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ชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษาใน
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 :   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1     :  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านคู   ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง
ได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านค ู
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านค ู) 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
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ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
 6.4  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท 
ขึ้นไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ  อบต. 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
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ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลบ้านคู 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลบ้านคู 
6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านคู” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
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สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลxxxได้ง่ายและ
สะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น

ได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 3.2  :  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :   โครงการ อบต.สัญจร  ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
2.  หลักการและเหตุผล 
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 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากที่สุด   และเป็นหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่  5  พ.ศ. 2546   ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   
สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.   ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลบ้านคู  การจัดท างบประมาณ   การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร   มี
ส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น  และน าข้อมูลจากการท าเวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-
2564) 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านค ู จงึได้จัดท าโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน  ขึ้น   เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร   ร่วมแสดง
ความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล
ต่อไป  นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู    ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ  คือ  ส่วนการ
คลังได้ให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ  และส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่  ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจน าบุตรหลานเข้า
เรียนชั้นอนุบาลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร   
ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านคู 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือการบริหารจัดการเป็นไปตามแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 ๒.๒  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๓  เพ่ือออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
 ๒.๔  เพ่ือให้บริการรับสมัครเด็กเล็กนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 ๒.๕  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  แล้วน ามาปรับใช้ให้การ
บริหารงานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ตามกฎหมายการกระจายอ านาจที่องค์การบริหารส่วนต าบลพึง
กระท าได้ 
 2.6 เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชมุชน  แพทย์
ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป                                                 
๔.  ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ปีงบประมาณ 2561 - 2564  
๕.  สถานที่ด าเนินการ 
 หมู่  ๑  -  ๑5  ต าบลบ้านค ู อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖.  แนวทางการด าเนินงาน 
 ๖.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
 ๖.๒  ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  วิธีการข้ันตอนการจัดท าแผนชุมชน 
 ๖.๓  รับจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
 ๖.๔  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เง่ือนไขการรับสมัครเด็กเล็กที่จะเข้ารับการพัฒนาการที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
 6.5  ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติต าบลบ้านคู 
 ๖.6  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ตามแผนก าหนดการออกประชาคมที่วางไว้ 
๗.  งบประมาณ 
 5,000  บาท  
๘.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 อ าเภอนาโพธิ์ 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการออกให้บริการ
จัดเก็บภาษี  การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 ๙.๒   ผูเ้ข้าร่วมประชุมตระหนกัถึงความส าคัญของการมีส่วนรว่มในการจัดท าแผนพัฒนาได้ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 
 ๙.๓  เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 
 9.4  ประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

  9.5  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเกษตรต าบลในการบริการงานด้านการเกษตรและเทคโนโลยี 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการ
แจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น 
เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้ นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2  เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3.3  เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านคู 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 5.3  รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 5.4  ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา  สั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.5  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์
 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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 ล าดับที่  3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู
9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ อบต. มีองค์กร
ในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคู   ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   จ านวน   18   คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  บางต าแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูจึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลบ้านค ู  แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) 
และข้อ 9 ที่ก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านคู เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  และ
ร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านคู  ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต  

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) 
2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14  การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๘๗ 
ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนา ให้น าปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได มาพิจารณา
บรรจุไวในแผนพัฒนา        
             การจัดท าแผน  ถือเป็นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน  ในการ
ปกครอง และพัฒนาท้องถิ่น    โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตส านึก และความรับผิดชอบของประชาชนในชุมชนให้มีจิต
สาธารณะ ร่วมกันคิด  ร่วมกันเรียนรู้/วิเคราะห์  เพ่ือให้รู้และเข้าใจตนเองโดยใช้กระบวนการชุมชน  คือการส ารวจ
ข้อมูลปัญหา และศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางแก้ไข  แล้วก าหนดอนาคตและทิศทางการ
พัฒนาตนเอง/หมู่บ้านและชุมชนในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน รวบรวมไว้เป็นแผนชุมชน 
                    ดังนั้น  เพ่ือเป็นการรวบรวมปัญหา ความต้องการ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน จากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้    บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  และพิจารณาเป็นแผนงาน/โครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
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หรือประสานแผนในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด   ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นต้องมีการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้น  ทั้งนี้ก็เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาชุมชน  แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ต่อไป  
3.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้าน ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน  พัฒนาท้องถิ่น  โดยการรวบรวม  ปัญหา ความต้องการของประชาชน  
 ๓.๒ เพ่ือจัดการประชุมประชาคมในระดับต าบล เพ่ือบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนโดยน าปัญหา         
ความต้องการ ของประชาชน มาจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ ล าดับความส าคัญ   
 ๓.๓ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู น าแผนงาน โครงการที่ผ่านการประชาคมระดับต าบลแล้ว      
ไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การ 
      บริหารส่วนต าบล  ของอ าเภอนาโพธิ์  และของจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป 
๔. เป้าหมายการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ผู้น าชุมชน และประชาชนทุกหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างอบต.บ้านคู และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยจัดการประชุมประชาคม ระดับ
หมู่บ้าน ๑5 หมู่บ้าน จ านวน 15 ครั้งและจัดการประชุมประชาคม ในระดับต าบล จ านวน  ๑  ครั้ง 
๕. แนวทางการด าเนินงาน 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕.๑ ประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน ในแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกันจัดประชุมประชาคม    
ระดับหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน 
จากภาคส่วนต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู เข้าร่วมรับฟัง แนะน า  ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ชาวบ้าน 
 ๕.๒ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน สรุปปัญหาความต้องการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา  ที่ผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือน าเข้าสู่การประชาคมในระดับต าบลต่อไป 
 ๕.๓ จัดประชุมประชาคมในระดับต าบล ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน ผู้แทนชุมชน   
หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ เพ่ือน าปัญหา ความต้องการของประชาชน จัดท าเป็นแผนงาน โครงการ บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 ๕.๔ รวบรวมแผนงานโครงการที่ผ่านประชาคมระดับต าบลแล้ว เข้าสู่แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านคู  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือจะได้น าไปจัดท า
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป 
 ๕.๕ สรุปแผนงาน/โครงการ 
๖. งบประมาณในการด าเนินงาน 
    จ านวน  30,000  บาท 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
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 - ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ต าบล ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 
 - ประชุมประชาคมระดับต าบล   เดือน เมษายน – พฤษภาคม 
๘. สถานที่ด าเนินการ 
 - ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ศาลาประชาคมหรือศูนย์กลางประจ าหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน 
 - ประชุมประชาคมระดับต าบล หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 - ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  จัดการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้าน รับทราบ ปัญหา ความต้องการของประชาชน  
 ๑๐.๒ จัดการประชุมประชาคมในระดับต าบล มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนโดยน าปัญหา          
ความต้องการ ของประชาชน มาจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ ล าดับความส าคัญ   
 ๑๐.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของอ าเภอนาโพธิ์และของจังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ   จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง 
ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
ก าหนดทิศทางของตนเอง”  การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามา รถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย 
 จ านวน  10  หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
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 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3  ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 5.4  ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564  )  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

ล าดับที่  4 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านค ู มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบล    บ้านคู  มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
xxxและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  4. 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านค ู  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435     ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ปีละ 2 ครั้ง
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   ทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านค ู  
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3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  มอบหมาย 
 6.5  ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7  การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8  จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านค ู พร้อมตัวชี้วัด 
 6.9  การติดตามและประเมินผล 
 6.10  การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ล าดับที่  5 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 
5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคู   
4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินการโครงการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านคู   หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
มิติที่ 4 :  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 :  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ขององค์การบริหารส่วนต าบล  บ้านคู  
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกขององค์การบริหารส่วนต าบล    บ้านคู  
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564   
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

.ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้ เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
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 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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 4.2 :  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

ล าดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประกาศผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

4.2.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

4.3 : การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มัก
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  บ้านคู  จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  จ านวน  24  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ร่วมกับส านักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านค ู เข้ารับการอบรม 
 6.3  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564   
8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน
การท างาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  จ านวน 30  คน 
5. พื้นที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
6. วิธีด าเนินงาน 



หน้า I 83 
 

 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน 
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคบคมุการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน  20   คน 
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 1  ศูนย์ รวม 6 คน 
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบ้านคู      จ านวน  
4  คน    
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทจุริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลบ้านคู  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
---------------------- 

   ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช.00๐๔/ว๐๐๑๙ ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม 25๖๐  เรื่อง การ
จัดท าแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564 )  ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทาง
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment)  และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้น 

   องค์การบริหารส่ วนต าบลบ้ านคู   จึ ง ได้ จั ดท าแผนปฏิบัติ การป้ องกันกา รทุจ ริ ตสี่ ปี                          
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคู  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ต่อไป             

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
    ประกาศ ณ วันที่  31   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

 

 
                    ( นายบุญชวน  เม็นไธสง )  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นคู 

 


