
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 
เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการ 

ทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับ
นโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบั ญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ และเพื่อให้
ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อไป 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์จึงขอ
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   5    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 

 
                                                                              
 

                                                                        
              (นายบุญช่วย  เวชกิจ) 
        นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

                                                              

      



 
 

 

 
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 3 ปี 
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บทน า 
 
1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 
ลกัษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมีและอิทธิพลท้องถ่ิน 

 
สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปได้เป็นประเด็น 
ดังน้ี 
 
1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2. สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะ
ท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่วับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่าน้ี 

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

5. การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจรติเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว 

6. การขาดคุณธรรม จริยธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึนมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยดึ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง
เป็นฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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2. หลักการและเหตุผล 
  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา
ระดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกนั
การทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหา
การทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่งหรืออีกนัย
หนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่
น้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
จนถึง พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรกุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
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3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

1. เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ินโดย หลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เพื่อสง่เสรมิบทบาทการมสี่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบรหิารกจิการขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
4. เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถ่ิน 

2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานทีส่ามารถป้องกันปญัหาเกี่ยวกับการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

3. โครงการ/กจิกรรม/มาตรการทีส่นับสนุนใหส้าธารณะและภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดลุการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานทีม่ีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทจุริตจนเป็น 
ที่ยอมรบัจากทุกภาคส่วน 

6. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง 
   ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ 
    ในการต่อต้านการทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง

ที่มีจิตส านึกรักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายประชาชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป 
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
     ในการป้องกันการทจุริต  



 
 

 

 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง           หน้า 

 

ส่วนท่ี 1 บทน า         1 - 4 

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต      5 – 11 

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  12 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค าน า 

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

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรอื
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ บริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ พ.ศ. 2562 – 
2564 ข้ึน เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ให้บรรลุ
เป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย 

 

 

 

        องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นสหกรณ์  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
       -  ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
       - เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต 
1.1.3 กิจกรรมสมุดความดีพนักงาน  
1.1.4 กิจกรรมจัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
- 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
- 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 
1.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชด าริ 
1.2.3 โครงการอบรมและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพในชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.4  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.5 โครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาท
สตรีและการยุติความรุนแรงในครอบครัว 
1.2.6.โครงการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

40,000 
50,000 

 
40,000 

 
20,000 

 
 

10,000 
 
- 

40,000 
50,000 

 
40,000 

 
20,000 

 
 

10,000 
 
- 

40,000 
50,000 

 
40,000 

 
20,000 

 
 

10,000 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
 1.3 สร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เอดส์ เพศศึกษา การป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
1.3.2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
 

10,000 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
 

20,000 
 

 

มิติที่ 1 รวม 2 กิจกรรม 10 โครงการ 250,000 250,000 250,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
2.การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2.2.2 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก 
ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 

2.2.3 มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน 
2.2.4 กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2.2.5 กิจกรรม การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
2.2.6 โครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซ้ือ – จัดจ้าง 
2.2.7 โครงการ จ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและจัดท าคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
30,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

30,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
2.การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

2.3.1 กิจกรรม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการ มอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต 
สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2.3.3.กิจกรรมการจัดท าแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ดีเด่น 
2.4.2 กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 
2.4.3 กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
2.5.2 มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
2.5.3 มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ
เรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการลงโทษ 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที่ 2 รวม 7 มาตรการ 6 กิจกรรม 3 โครงการ - - -  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
3.การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

3.1.1 โครงการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.1.2 มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย 
3.1.3 มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
- 

20,000 
 
- 
 
- 
 
- 

20,000 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการ
รับและตอบสนองเรื่อร้องเรียน 
/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 โครงการจัดเวทีประชาคม 
3.2.2 มาตรการ ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน 
3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 
 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
3.การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.1 มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
3.3.2 มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

มิติที่ 3 รวม 6 มาตรการ 1 กิจกรรม 2 โครงการ 20,000 20,000 20,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
4.การสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

4.1.1 กิจกรรม การจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
4.1.2 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
4.1.3 มาตรการ เผยแพร่ผลการควบคุมภายใน 
4.1.4 มาตรการ ตรวจสอบภายในป้องกันการ
ทุจริต 

- 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 กิจกรรม การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
4.2.3. กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้การพัสดุ 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
4.3.2 กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 มาตรการ เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน 
4.4.2 กิจกรรม การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 
4.4.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 

- 
 
- 
 

10,000 

- 
 
- 
 

10,000 

- 
 
- 
 

10,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

มิติที่ 4 รวม 11 โครงการ 10,000 10,000 10,000  



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
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ส่วนท่ี 3 
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2562  (Human Potential Development for Increasing Effective Work) 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development-HRD) เป็นหัวใจส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ (initiative)    และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ   การที่มนุษย์ได้ท าสิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามไป
ด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ 
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิด
ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธ์ิ คุ้มค่า เป็นที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชนซึ่ง
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานสมรรถนะ นอกจากนี้
องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ ประกอบด้วย ๒ ด้านคือ การพัฒนาระบบในการ
ท างาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพียงแต่มีความแตกต่างกันคือระบบในการท างานเมื่อมีการปรับเข้าสู่
ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความ
เหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้าน
ต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการท างาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรใน
องค์กรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อน าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จะต้องได้รับได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสั มฤทธ์ิ 
(Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน” (Human Potential Development for Increasing 
Effective Work)                     

 องค์กรนอกจากฟันเฟืองที่ส าคัญคือ บุคลากรภายในหน่วยงานที่จะท าให้แต่ละองค์กรนั้นขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้คือ การท างานเป็นทีม ซึ่งแต่ละองค์กรนั้นจะสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ประการ อาทิ เช่น การติดต่อสื่อสาร ทักษะการพูด การเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
ฯลฯ แต่กระนั้นอุปสรรในการท างานเป็นทีมก็มีหลายประการ เช่น การมีทัศนคติที่แตกต่างกันในทีมงาน ความเป็น
ตัวเองสูง ฯลฯ แต่อุปสรรคเหล่าน้ีหากมีการปรับทัศนคติและปรับความเป็นตัวเองให้ลดลง รับฟังคนอื่นให้มากขึ้น 
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อุปสรรคก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการท างานเป็นทีมอีกต่อไป หากบุคลากรมีความเข้าใจในเรื่องการท างานเป็นทีมที่
ตรงกันมุ่งเน้นเป้าหมายขององค์กรเป็นที่ตั้งก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นมุ่งไปสู่จุดหมายได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างทีมงานในองค์กรด้วย Walk 
Rally ( Team Building by Walk Rally) ให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร                                                

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร ด้วยการท างานเป็นทมี  

  3.2 เพื่อสง่เสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

 3.3 เพื่อใหผู้้บริหารท้องถ่ินและบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 3.4 เพื่อพฒันาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทกุระดบัใหป้ฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ 

4. เป้าหมาย 

  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง กู้ชีพ และอาสาสมัครกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนต าบล    บ้าน
สหกรณ์ จ านวน 60 คน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. การด าเนินงาน 

 6.1  ประชุม/ปรึกษาหารือการด าเนินโครงการ 
 6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 6.3  ด าเนินตามโครงการ 

  6.4 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 เดือนพฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562  

8. งบประมาณท้ังสิ้น  30,000 บาท  

  งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     7.1 แผนงานบริหารทั่วไป  ข้อ 7 โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
หน้าที่ 192 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ค่าจัดท าป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย   เป็นเงิน      375  บาท 

  ค่าวิทยากร  2  คนๆ ละ  3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  เป็นเงิน    3,600  บาท 

  ค่าอาหารกลางวัน     เป็นเงิน    4,800  บาท 

  ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม      เป็นเงิน    3,600  บาท 

ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่     เป็นเงิน    5,000  บาท 

  ค่าวัสด-ุอุปกรณ์       เป็นเงิน  12,625  บาท 

  **หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพิ่มความสามัคคีในองค์กรด้วยการท างานเป็นทีม 

 2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

 3. ผู้บริหารท้องถ่ินและบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4. พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. หลักการและเหตุผล 

ในโลกยุคที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และวัฒนธรรมเติบโต เกิดภาวะของการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน 
เช่น ปัญหาระเบียบวินัย ปัญหาความสามัคคีในองค์กร ซึ่งในการท างานคนรุ่นใหม่ต่างหาหลักแห่งความส าเร็จ
ต่างๆ เพื่อมาใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของตนเอง และการท างานในภาครัฐสนองตอบในเรื่อง
ความมั่นคง และเกียรติยศสูง หน้าที่การงานเป็นเพียงช่องทางที่เปิดให้บุคลากรก้าวไปสู่ความส าเร็จในชีวิต แต่
ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรนั้นว่ามุ่งอุทิศตนเพื่อการท างานให้บรรลุถึงเป้าหมายในชีวิตเพียงใด ด้วยเหตุน้ีควรท างาน
โดยภายใต้การค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐาน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
ยึดหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาคือ  อิทธิบาท 4 เป็นธรรมะในการท างาน ประกอบด้วย 1. ฉันทะ ความ
พอใจรักใคร่ในการงานที่กระท า 2. วิริยะ ความเพียรพยายามในการประกอบการงาน 3. จิตตะ ความใฝ่ในงาน ไม่
ทอดทิ้งธุระ 4. วิมังสา ความหมั่น ตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในงานที่ท า จึงจะท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่าง
สมดุลและยั่งยืนสามารถอยู่ได้แม้ในโลกที่มีการแข่งขันสูง 

..........  จริยธรรมในการท างานมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ยึดหลัก
ธรรมะ ในการท างานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จึงจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง 
“หลักธรรมในการท างาน” ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเสรมิสร้างให้ผูเ้ข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพและมีความสุข 

 2.  เพื่อส่งเสริมและพฒันาใหผู้้เข้ารบัการฝกึอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ประสบการณ์ และปรบัเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 3. เพื่อเสรมิสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ปฏิบัติงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

 4. เสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์และเจ้าหน้าที ่
และอาสากู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านสหกรณ์ (กู้ชีพเวียงฟ้า)  จ านวน   60  คน 
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5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 

1. น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2. ติดต่อประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม  2562 

8.งบประมาณด าเนินการ 

   งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ
ให้บริการ  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7. ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     7.1 แผนงานบริหารทั่วไป  ข้อ 7 โครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จ านวน  30,000 บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน)  หน้าที่ 192 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ค่าจัดท าป้ายโครงการ     เป็นเงิน     375 บาท 

  ค่าสมนาคุณวิทยากร       เป็นเงิน  1,800 บาท 

  ค่าอาหาร      เป็นเงิน  5,000 บาท 

  ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม      เป็นเงิน  3,500 บาท 

ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเช่าเครื่องเสียง   เป็นเงิน  3,000 บาท 

  ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอปุกรณ์      เป็นเงิน  6,325 บาท 

  **หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ได้เสรมิสร้างใหผู้้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพและมีความสุข 

2.  ได้ส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  
ความคิดเห็นประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. ไดส้ร้างจิตส านึก ค่านิยมใหพ้นักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการสมุดความดีพนักงาน  

2. หลักการและเหตุผล  

การบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงการทางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ใน
การประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ 
ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่มงานอื่นมาอ่านแล้วมี
กรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ทาให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูhซึ่งกันและกันใน
องค์กร  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ เห็นความส าคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่าว จึงได้จัดทาสมุดความดี
พนักงานโดยให้พนักงานมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสรมิ
การสร้างจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน  

 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานได้ปฏิบัติ  

 3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
 มอบหมาย  

4. เป้าหมาย  

 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  

5. ระยะเวลา  

 3 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

6. วิธีดาเนินการ  

 6.1 ก าหนดให้พนักงานทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวันและส่งให้  

 หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  

 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าป ี 

7. งบประมาณ  

 ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ  

8. สถานท่ีดาเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  

 2. มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  

 3. พนักงานทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 
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1. ชื่อโครงการ โครงการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักการและแนวคิด พร้อมตัวอย่าง 
เพื่อการบริหารจัด การระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมในหลายรปูแบบไม่
เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน   จะน าเสนอถึง
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างข้อเสนอแนะแนวทางการน าไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปในที่สุด 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านสหกรณ์รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารเพื่อ 
ให้การปฏิบัติงานมีประโยชน์สูงสุดต่อไป 

3. วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 

 2.เพื่อสนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด 

 3. เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
 4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน  
 5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ 

4. เป้าหมาย  

 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

5. ระยะเวลา  

 3 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

6. วิธีดาเนินการ  
 ๑. การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2. พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 

 3.  ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 

 4.  ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

 5.  สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
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7. งบประมาณ  

 ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ  

8. สถานท่ีดาเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 

 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด 

 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน  
 5. สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ 
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1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดินต าบลบ้านสหกรณ์ 

2.หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชด ารัสเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 หลักส าคัญว่า “ต้อง
มีน้ า น้ าบริโภค และน้ าใช้ น้ าเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มี
ไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้สนองงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า โดยทรงตั้งพระปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัว
เป็นน้ า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ า ฉันจะสร้างป่า”  

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ภัยแล้ง
และอุทกภัยที่เกิดข้ึน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าโครงการ “รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน”  

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ได้น้อมน าพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ และเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระ
เจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 ได้ข้ึนสืบราชสมบัติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์
จึงจัดท าโครงการ “รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดินต าบลบ้านสหกรณ์” ข้ึน 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

๔.2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนือ่งในโอกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
 เทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 ได้ข้ึนสืบราชสมบัติ 
 4.3 เพื่อสร้างป่าและกักความชุ่มช้ืนของหน้าดิน 
 4.4 เพื่อชะลอหน้าดินไม่ใหพ้ังทลาย 
 4.5 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

4. เป้าหมาย 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ และหน่วยงานราชการและเอกชนต าบลบ้านสหกรณ์  
จ านวน 200 คน 

5. สถานท่ีด าเนินงาน 
  หมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 1-8 

6. การด าเนินงาน 
  การด าเนินงานดังนี้ 

1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
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2. ด าเนินการจัดหากล้าไม้ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ตุลาคม  2562 – กันยายน  ๒๕63 

8. งบประมาณ 
งบประมาณองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  จ านวน  80,000 บาท  รายละเอยีดดังนี.้- 

 1. ค่าป้าย  จ านวน 2 ป้าย ๆ                  750 บาท 
 2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 200 คน    16,000 บาท 
 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 200 คน       6,000 บาท 
 4. ค่ากล้าไม ้ จ านวน ...............กล้า    35,000 บาท 
 5. ค่าสมนาคุณวิทยากร        3,600 บาท 
 6. ค่าวัสด-ุอุปกรณ์        13,650 บาท   

7. ค่าจ้างเหมา         5,000 บาท   
หมายเหตุ** ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ไดถ้วายพระราชกุศลสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ  

2. ไดถ้วายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 ได้ข้ึนสืบราชสมบัต ิ
 3. ได้สร้างป่าและกกัความชุ่มช้ืนของหน้าดิน 
 4. ได้ชะลอหน้าดินไม่ให้พงัทลาย 
 5. ได้สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าร ิ

2. หลักการและเหตุผล 

  ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญและมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศท าให้เกิด  
สภาวะโลกร้อน (Global Warming) อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงข้ึนไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิว โลก
และน้ าในมหาสมุทร เนื่องมาจากก๊าซเรือนกระจกทั้งหลายที่เกิดข้ึนจากการ ท ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ นั้นเพิ่ม
มากข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมถึงการที่ป่าไม้ถูกตัดและท าลายลงไปอย่างมากเนื่องจากความต้องการใช้ที่ดิน  เพื่อ
การเกษตรพื้นที่ป่าไม่จึงลดลงมาก ส่งผลเสียหายต่อประเทศอย่างมากในหลายด้าน ทั้งการขาดแคลนไม้ใช้ สอย
ภายในประเทศ ท าเกิดภัยพิบัติต่างๆ จึงจ าเป็นต้องหามาตรการยับยั้งการท าลายป่าและเร่งฟื้นฟูสภาพต้น น้ า ล า
ธาร เพื่อให้ป่าเสื่อมโทรมได้กลับคืนสภาพโดยเร็ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จึงจัดท าโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
ทรงมีพระราชด าริให้การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แยกเป็น 2 
กิจกรรม ดังนี้ 

  1. กิจกรรมบ้านสหกรณ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จะแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยคือปั้นเมล็ดพันธ์ุพืช (เมล็ดพันธ์ุพชื
ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก) และกิจกรรมยิงเมล็ดพันธ์ุพืชปลูกป่า โดยใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธ์ุพืชที่ห่อด้วยดิน
เหนียวผสมปุ๋ยหมัก ยิ่งเข้าไปป่าที่เสื่อโทรมในเขตป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้เมล็ดพันธ์ุได้งอกเป็นป่าไม้ที่
สมบูรณ์ต่อไป  

  2. กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ (อพ.สธ.) ระยะเริ่มต้น โดยจะเข้าร่วมสมัคร
โครงการ “ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน” ตั้งแต่แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบให้ครบทุกภาคส่วน 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  
62 พรรษา ในวันที่  ๒ เมษายน ๒๕62 

4.2 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกยีรติคุณ ของสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารีให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 ๔.3 เพื่อคืนป่าให้ธรรมชาติ อย่างสมบูรณ์ 
 4.4 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมูบ่้าน/ชุมชน 
 4.5 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และจิตอาสา หน่วยงานราชการในพื้นที่  
นักเรียนนกัศึกษา และประชาชนทั่วไป  จ านวน 200 คน 
 
5. สถานท่ีด าเนินงาน 

  ป่าชุมชนต าบลบ้านสหกรณ์  
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6. การด าเนินงาน 

  การด าเนินงานจะเป็นเป็น กิจกรรม 2 กิจกรรม  ดังนี้ 

  1. กิจกรรมบ้านสหกรณ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จะแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยคือปั้นเมล็ดพันธ์ุพืช (เมล็ดพันธ์ุพชื
ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก) และกิจกรรมยิงเมล็ดพันธ์ุพืชปลูกป่า โดยใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธ์ุพืชที่ห่อด้วยดิน
เหนียวผสมปุ๋ยหมัก ยิ่งเข้าไปป่าที่เสื่อโทรมในเขตป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้เมล็ดพันธ์ุได้งอกเป็นป่าไม้ที่
สมบูรณ์ต่อไป การด าเนินงานจะเป็นเป็น กิจกรรม 2 กิจกรรม  ดังนี้ 
  1.1  กิจกรรมย่อยปั้นเมล็ดพันธ์ุพืช (เมล็ดพันธ์ุพืชห่อด้วยแกลบด าผสมปุ๋ยหมัก) 
   1.1.1 รับซื้อเมล็ดพันธ์ุจากจากร้านค้าในชุมชน  และขอรับการสนับสนุนต้นกล้าจากศูนย์เพาะ   
ช ากล้าไม้เชียงใหม่ และสนับสนุนกิ่งช ากล้าไม้จากชาวบ้านในพื้นที่ 
   1.1.2 จัดเตรียมแกลบด าและปุ๋ยหมัก 
   1.1.3 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ที่สนใจ ปั้นดิน (เมล็ดพันธ์ุพืช ห่อด้วยดินเหนียวผสม
ปุ๋ยหมัก) 
  1.2 กิจกรรมยิงเมล็ดพันธ์ุพืชปลูกป่า 
   2.1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ (หนังสติ๊ก) 
   2.2.2 วางแผนการเข้าพื้นที่ป่าชุมชน 
   2.2.3 ประชาสัมพันธ์ 
   2.2.4 ด าเนินตามกิจกรรม2 

  2. กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ (อพ.สธ.) ระยะเริ่มต้น โดยจะเข้าร่วมสมัคร
โครงการ “ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน” ตั้งแต่แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบให้ครบทุกภาคส่วน 
   2.1 สมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
   2.2 จัดประชุม 3 ฝ่าย (ฝ่ายบริหาร , ฝ่ายนิติบัญญัติ ,ฝ่ายผู้น าท้องถ่ิน) 
   2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ  

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
   1  พฤษภาคม – 30  มิถุนายน ๒๕62 (จัดงานวันพืชมงคล) 

8. งบประมาณ 
   แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพนักงานสะอาด ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 : 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรราชาติสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน หน้า 179  

งบประมาณองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  จ านวน  50,000 บาท  รายละเอยีดดังนี.้- 
 1. ค่าป้ายโครงการฯ 3 ป้าย        1,125  บาท 
 2. ค่าวัสดุ – อุปกรณ์        20,000 บาท  
 3. ค่าอาหารกลางวัน         15,000 บาท 
 4. ค่าอาหารอาหารว่างและน้ าดื่ม        8,875 บาท 
 5. ค่าจ้างเหมา          5,000 บาท 
 ***หมายเหตุ*  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 



26 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 63  
พรรษา  วันที่  ๒ เมษายน  ๒๕62 

2. เพื่อเป็นการแสดงความจงรกัภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารีให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 3. ได้ป่าชุมชนเพิ่มข้ึน  
 4. ชุมชนมีความสามัคคี 
 5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
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1.  ชื่อโครงการ   โครงการอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2.  หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคโลกา
ภิวัตน์ (Globalization)  การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรในท้องถ่ินย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพื่อให้ทันต่อ
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก ในการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจรญิเท่าเทียมกับอารยประเทศ ประกอบกับที่รัฐบาลเลง็เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้รับการพฒันาในด้านต่างๆ รวมทั้งการได้รับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ  การ
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกจิระดับชุมชน ก่อใหเ้กิดรายได้ และแก้ปญัหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน   เป็นกระบวนการพฒันาท้องถ่ินเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึง่ตนเองได้ 
และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความ
สามัคคีข้ึนในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน 
ซึ่งการด าเนินงานดงักล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไข
ปัญหาในระดับเศรษฐกจิรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพือ่เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มปีระสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มรีายได้เสริม อันจะเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยูอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

 อาศัยอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537  ( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  ปี  พ.ศ.2552 )  มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  
เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในต าบล  เพื่อน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวและ
สังคม   ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญมากข้ึนทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน ท าให้สตรีต้อง
ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ 
ๆ ให้กับตนเองเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะองค์กรที่
ด าเนินงานด้านกิจกรรมสตรี ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ของสตรีให้ดีย่ิงข้ึน 
 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน   และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
เท่ากับเป็นการยืนยันในหลักการกระจายอ านาจ  ที่ค านึงถึงความสภาพปัญหาและความต้องการประชาชนที่
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ และมีศักยภาพ
ในการให้บริการสาธารณะ ตามมาตรา 67 ข้อ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   ตาม
มาตรา 68 ข้อ (7)   บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ต าบลบ้านสหกรณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม ข้อ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลัก
ในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
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 องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จึงได้จัดท าโครงการอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน  
เพื่อเสรมิสร้างและพฒันาใหเ้กิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปน็ฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้
ประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาประเทศ และมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาและแก้ไขปญัหาในระดับท้องถ่ินอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 
 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตนเองสงัคมและประเทศชาติ 
 4. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการมงีานท า  การประกอบอาชีพอิสระให้กบัประชาชนให้มีความรู้และทกัษะ
ฝีมือในวิชาชีพ 
 5. เพื่อสง่เสรมิทักษะชีวิต 
4. เป้าหมาย 

1) เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
                   - ประชาชนที่สนใจในต าบลบ้านสหกรณ์ จ านวน 40 คน 
                   - ผู้บรหิาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนต าบลผู้สงัเกตการณ์และจิตอาสา จ านวน 10 คน 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                   - กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เกิดอาชีพใหม่ ๆ ในพื้นที่ 

         - กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะ และมีความรูส้ึกที่ดีระหว่างหมู่คณะด้วยกันและ
ต่อองค์กร 

5. สถานท่ีด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน 
6. วิธีด าเนินโครงการ 

1)  เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
          2)  ติดต่อประสานงานผูเ้ข้าร่วมโครงการ ผู้ทีเ่กี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย 
          3)  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
           4)  สรุปผลการด าเนินงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
      งบประมาณ จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน จ านวนเงิน 40,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. ค่าอาหารว่าง จ านวน 50 คน จ านวน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท   เป็นเงิน  3,000.- บาท 
  2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน จ านวน 1 มื้อ มื้อละ 75 บาท    เป็นเงิน  3,750.-บาท 
  3. ค่าวิทยากร         เป็นเงิน  3,000.- บาท 
  4. ป้ายโครงการและวัสดุ อุปกรณ์ อื่น ๆ     เป็นเงิน 30,250.- บาท 
 หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระ 
 2. กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว 
 3. กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตนเองสงัคมและประเทศชาติ 
 4. ประชาชนมีความรู้และทักษะฝีมือในวิชาชีพสร้างโอกาสการมีงานท าการประกอบอาชีพอิสระ 
 5. เพื่อสง่เสรมิทักษะชีวิต 
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1.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตาม
   แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปีงบประมาณ 2562 
2.  หลักการและเหตุผล 

  สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พบว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือมีสัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2561 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า
เด็ก และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด 

  นอกจากนี้ จากการจัดอันดับของประเทศในเอเชียที่มีสัดส่วนการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของ
ประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น การมีสัดส่วนประชากร
ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ก าลังจะมาถึง  

  การส่งเสริมสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ และการคุ้มครองผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 ในด้านต่าง ๆ เช่น 
การฝึกอาชีพ การพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม   การร่วมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน   
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและการจัดการศพตามประเพณี   ตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิต และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การ
เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส   โดยจะยึดหลักการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบ      เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สนับสนุนครอบครัว ชุมชน  ให้สามารถดูแล
สมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281  ก าหนดให้รัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถ่ิน   และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เท่ากับเป็นการยืนยันในหลักการกระจายอ านาจ  ที่ค านึงถึงความสภาพ
ปัญหาและความต้องการประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ตามมาตรา 67 ข้อ (6)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ตามมาตรา 68 ข้อ (7)   บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  ตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต าบลบ้านสหกรณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม ข้อ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อ 3 สงเคราะห์กลุ่ม
ด้อยโอกาส  การพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีประสิทธิภาพอันจะสร้างประโยชน์สูงสุด   
ให้เกิดข้ึนแก่ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน     และเสริมสร้างระบบการดูแลการส่งเสริมการสนับสนุนและ
การคุ้มครองผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้เข้มแข็ง จึงเห็นควรจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะเพื่อน าไปประกอบอาชีพ  อาทิเช่น 
เกษตรกรรมในครัวเรือน ปศุสัตว์ ประมง จักรสาน แปรรูปอาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย น าไปเป็นอาชีพอริสะแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมอย่างปกติ
สุขและมีคุณภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมโีอกาสได้รับความรู้  มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ท าให้   
เกิดแนวคิดใหม่ผสมผสานกับประสบการณ์ทีม่ีอยู่ ท าใหเ้กิดพลัง เกิดความมุ่งมั่น   
 2.  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกทักษะการดูแลตนเอง ฝกึสมาธิ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
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 3.  เพื่อเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเอง
ได ้น าความรู้ไปประกอบอาชีพได ้
 4.  เพื่อสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

4. เป้าหมาย 

กลุ่มผู้สงูอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส อสม.ประจ าต าบล ประชาชนในต าบลบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 1-8  และ
เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ  จ านวน  60 คน 

5. สถานท่ีด าเนินการ 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินโครงการ 
 1. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2. แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบงานและด าเนินการ 
 3. ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
 4. จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนของระเบียบพสัด ุ
 5. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถ่ิน ส่งเสรมิการประกอบอาชีพ   
 6. ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถามความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ได้รบั 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
     งบประมาณ จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จ านวนเงิน 
20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. ค่าอาหารว่าง จ านวน 60 คน จ านวน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท   เป็นเงิน    3,600 บาท 
  2. ค่าอาหารกลางวัน 60 คน จ านวน 1 มื้อ มื้อละ 75 บาท    เป็นเงิน    4,500 บาท 
  3. ค่าวิทยากร         เป็นเงิน    3,000 บาท 
  4. ป้ายโครงการและวัสดุ อุปกรณ์ อื่น ๆ      เป็นเงิน    8,900 บาท 
 หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสงัคม  และพัฒนาศักยภาพใหม้ีสภาพจิตใจ
และร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์ เป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนในครอบครัว  
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 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพฒันาศักยภาพใหม้ีประสทิธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดใหเ้กิดแก่ชมรมฯ
และน ามาซึง่ความเข้มแข็งของชมรมฯ 

 3. กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท า เพิม่พูนความรู้ ทักษะทั้งด้านวิชาการ
และการใช้สื่อการเรียนรู้ เพือ่การประกอบอาชีพและการพฒันาตัวเองอย่างต่อเนือ่ง 

 4. กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารน าความรู้และประสบการณ์ทีเ่ป็นคลงัสมองของ
ชาติทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผูม้ีความรู้ภูมิปญัญาท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ในการพฒันาชุมชนท้องถ่ิน 
 5. กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท ากจิกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะก่อใหเ้กิดความสามัคคี 
มีขวัญและก าลังใจที่ด ี
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1.  ชื่อโครงการ โครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีและการยุติความรุนแรงในครอบครัว  

  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

2.  หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากปัญหาการแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพัน
กับบุคคลใกล้ชิดมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการท าร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไปการใช้มาตรการทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับการกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่เหมาะสม เนื่ องจาก
กฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้กระท าความผิดมากกว่าที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดหรือปกป้องคุ้มครอง
ผู้ที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญา เพราะสามารถก าหนดรูปแบบ วิธีการ และ
ข้ันตอนที่มีลักษณะแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยให้ผู้กระท าความผิดมีโอกาสกลับตัว และยับยั้ง
การกระท าผิดซ้ า รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้ ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลใน
ครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จึงเกิด
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  อาศัยอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  ปี  พ.ศ.2552 )  มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในต าบล  เพื่อน าไปสู่ค วามเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสังคม    ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญมากข้ึนทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน 
ท าให้สตรีต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้
และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเองเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สภาสตรีแห่งชาติฯ 
ในฐานะองค์กรที่ด าเนินงานด้านกิจกรรมสตรี ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งข้ึน และเพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมความอบอุ่นและเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัว/ชุมชน ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนากลไกเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง  

   องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้ วันที่ 25 พฤศจิกายน  2560 ของทุกปี เป็น”วันขจัดความ
รุแรงต่อสตรีสากล” ส าหรับประเทศไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ก าหนดให้เดือน
พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว”  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสหกรณ์  จึงได้จัดท าโครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีและการยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว  เพื่อพัฒนาผู้น าสตรีในพื้นที่ต าบลบ้านสหกรณ์ เสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้น าสต รี ให้มี
บุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเช่ือถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี ในการ
แก้ไขปัญหาสังคม เพื่อการแก้ไขปัญหาในครอบครัว  ซึ่งไม่มีเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ขาดการพูดคุยกัน ไม่มี
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ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในครอบครัว ขาดการสร้างความเข้าใจ ไม่มีความไว้เนื้อเช่ือใจกัน สิ่ง
ต่างๆเหล่าน้ีท าให้สภาพครอบครัวเริ่มอ่อนแอลง ถ้าหากปัญหาน้ันได้เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนในครอบครัว แต่ไม่
มีผู้ใหญ่คนใดรู้ หรือไม่มีใครให้ความสนใจ ขาดการเหลียวแล อาจท าให้เด็กและเยาวชนหลงเดินไปในทางที่
ผิด  เนื่องจากภูมิคุ้มกันในตัวเองมีไม่มากพอและอาจท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลงได้  

3.  วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ ทกัษะ ในการพฒันาตนเองของสตรีให้มปีระสิทธิภาพ  
  ๒. เพื่อพฒันาและสร้างความเช่ือมั่นใหผู้้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปญัหาให้กับครอบครัวในชุมชนและสังคม โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างคนใน
ครอบครัวและชุมชน  
  ๓. เพื่อสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งของคนในครอบครัว แสดงพลงัสร้างสรรค์ และแสดง
เจตจ านง ในการยุติความรุนแรงเด็ก สตรี และครอบครัว ได้เห็นความส าคัญในสิทธิทีเ่ท่าเทียมกันระหว่างหญิง
ชาย  

  4. เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ ปกป้องและช่วยเหลือเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี รวมถึงภัยที่เกิดจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยไม่เหมาะสม   

4. เป้าหมาย 

            กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี อสม. ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน ประชาชนทั่วไป และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจ านวน  40 คน 

 

5.  สถานท่ีด าเนินการ 

            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน 

7.  วิธีด าเนินการ 

-  เขียนโครงการพร้อมเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

-  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมให้ทุกฝ่ายทราบ 

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแผนการด าเนินงาน บรรยาย  

- สรุปผลการด าเนินงาน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

   เดือนพฤศจิกายน 2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 

      งบประมาณ จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีและการยุติความรุนแรงในครอบครัว 
จ านวนเงิน 10,000 บาท (หน้า 101 ข้อ 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
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  1. ค่าอาหารว่าง จ านวน 40 คน จ านวน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท   เป็นเงิน    2,400. - 
บาท 

  2. ป้ายโครงการและวัสดุ อุปกรณ์ อื่น ๆ    เป็นเงิน    5,600.- บาท 

  3. ค่าวิทยากร       เป็นเงิน    2,000.- บาท 

 หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม 

  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานสังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างศักยภาพสร้างความรู้ทักษะและพัฒนาตนเองของสตรีให้มี 

ประสิทธิภาพ  
  ๒. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพฒันาและสร้างความเช่ือมัน่ให้มคีวามเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ปัญหาครอบครัวในชุมชนและสงัคมได้รับการแก้ไข เกิดสมัพันธ์ที่ดีระหว่างคนใน
ครอบครัวและชุมชน  
  ๓. เกิดความอบอุ่นและความเข้มแข็งของคนในครอบครัว และเห็นความส าคัญในสิทธิทีเ่ท่าเทียม
กันระหว่างหญิงชาย  

  4. เกิดการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัว รู้จักวิธีปกป้องและ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี รวมถึงภัยที่เกิดจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยไม่เหมาะสม  
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1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสหกรณ์ จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน เพื่อให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

2. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  

5. พ้ืนท่ีดาเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีดาเนินการ  

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึก  

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
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7. ระยะเวลาดาเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณดาเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่ 
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1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  
ประจ าปี 2561 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์กรอนามัยโลก ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการเฝ้าระวังสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น คิดเป็นร้อย

ละของผู้หญิงอายุต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ที่ตั้งครรภ์ ต่อผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่ตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ เพื่อบ่งช้ี
ระดับความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว ซึ่งในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒557-๒๕61) การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย
อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี มีค่าสูงเกินเกณฑ์เฝ้าระวัง และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยตลอด ทั้งในกลุ่มมารดาอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี 
และมารดาอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี   

 การให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน 
และรอบด้าน โดยเน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ปลูกฝังความเช่ือ เจตคติที่ดี และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ตัดสินใจด าเนินชีวิตที่งดงาม เหมาะสมกับประเพณีอันดีงามของไทย ปัจจุบันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรสูง 
จากข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี ในกลุ่มวัยรุ่น ปี ๒๕๕๓ พบว่า เยาวชนมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรกอายุเฉลี่ย ๑๓-๑๕ ปี และใช้ถุงยางอนามัยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  จึงได้
จัดท าโครงการเพื่อจะจัดการอบรมและรณรงค์เสริมความรู้ความเข้าใจ ให้กับเยาวชนต าบลบ้านสหกรณ์ เพื่อให้
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2557 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2546) มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 2. เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  ๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าเยาวชน และผู้รับผิดชอบงานโครงการ จ านวน 10 คน 
  ๒. เยาวชน นักเรียนนักศึกษาในต าบลบ้านสหกรณ์ จ านวน 100  คน 

 เชิงคุณภาพ 
  ๑. แกนน าเยาวชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ 
ที่ไม่พร้อม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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5. สถานท่ีด าเนินการ 

 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

6. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 ๑.  จัดกิจกรรมหรือนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ พฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัยของวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 2. จัดอบรมเพื่ออบรมความรู้ความรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์                                         

 3.  ติดตาม ประเมินผล สรุป และรายงานผล 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณ   

  งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จ านวน 2,000 บาท  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1  x 4 เมตร  เป็นเงิน  400    บาท 

2.  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 64 ชุดๆ ละ 25บาท เป็นเงิน  1,600 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 1. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. แกนน าเยาวชนผ่านการอบรม สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับและประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. เด็กและเยาวชน ในต าบลบ้านสหกรณ์ โรงเรียนในสังกัด มีภูมิคุ้มกันต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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1. ชื่อโครงการ “โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
ประจ าปี พ.ศ. 2562” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถ่ินมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี การจัดท า เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถ่ิน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

            แผนชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดท าข้ึนมา  ซึ่ง
เป็นแผนที่มุ่งเน้นส่งเสริมประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  รับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหา ความ
ต้องการของตนเอง  ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน  บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกโดย
ใช้ทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่ 

   ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สหกรณ์  จึงด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน   ประจ าปี 
พ.ศ.2562  ให้ความรู้ผู้น าชุมชน ประชาคม หมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อมูล  ความเห็น  ข้อเสนอแนะหรือแสวงหาการ
ตัดสินใจจากประชาชนเพื่อด าเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เพื่อสามารถน าไปจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3.วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถ
ร่วมกันจัดท าแผนชุมชนของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ 

2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 

3 เพื่อให้กระบวนการจัดท าทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีความต่อเนื่องกัน  และเช่ือมโยง
สอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน  ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลร่วมกัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป และสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล  ทั้ง 8  หมู่บ้าน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ในต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 450 คน 
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5. สถานท่ีด าเนินการ  

 สถานที่อบรมตามตารางโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน   

6. วิธีด าเนินการ 

1 อบรมให้ความรู้ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินแนวใหม่ ความเช่ือมโยงบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาทุก
ระดับ 

2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน จัดท าประกาศ ก าหนดการจัดประชุมประชาคม 

ท้องถ่ิน เพื่อจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 

3. แจ้งประสานส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อ
ขออนุญาตจัดการประชุม ประชาคมฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้แจ้งให้ทราบหรือที่นัดหมาย 

4. จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ตามก าหนดการ  โดยแจ้งในที่ประชุมประชาคมได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ 
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ของ อบต. และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะสภาพปัญหา  ความต้องการ  ตลอดจนโครงการพัฒนาในแผนชุมชนที่เกินศักยภาพ  และลงมติ
เห็นชอบเพื่อพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

5. สรุปและรายงานผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปี 2562 ช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

8. งบประมาณ 

  งบประมาณโครงการ  20,000.- บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนมีความรู้และเข้าใจความส าคัญของการจัดท าแผน สามารถจัดท าแผนชุมชนของตนได้อย่าง
ถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถใช้ไปใช้เป็นเครื่องมือ แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง เป้าหมาย สอดคล้องกับ
ความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2. หมู่บ้าน มีแผนชุมชนที่ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการภายใน  และประสานงานด้านงบประมาณกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานเอกชน  ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  ได้ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อน ามาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน 
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4. กรอบแนวทางการพัฒนาระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสอดคล้องประสาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการพัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1 ส่งเสริม  สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกัน
จัดท าแผนชุมชนของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ 

2 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 

3 ให้กระบวนการจัดท าทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีความต่อเนื่องกัน  และเช่ือมโยง
สอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน  ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลร่วมกัน 
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มิติท่ี 2.การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  

2. หลักการและเหตุผล   

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝา่ยการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรบัรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้
เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งนี้ 
ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ิน อาจ
ต้องถูกค้นหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถ่ินจะใช่
อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกดิประโยชนส์ขุแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  

3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ป ี 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีด าเนินการ  

1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
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6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

8 รายงานผลการดาเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองวิชาการและแผนงาน  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

1 ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ป ีจ านวน 1 ฉบับ  

2 ผลลัพธ์  

- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้  

- ลาดับข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1.2.1 มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

1. ชื่อโครงการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล  

พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตาม ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการ
ท างานได ้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

3 เพื่อเป็นการปอ้งกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  

4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จ านวน 1 มาตรการ  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีดาเนินการ  
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1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสกลนครที่เกี่ยวข้อง  

2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  

3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  

4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาดาเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดาเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

1 ผลผลิต  

- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

จ านวน 1 มาตรการ  

- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

2 ผลลัพธ์  

- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 %  

- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่
ต่ ากว่าระดับ 3  

- การบริหารงานบุคคลของส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ มีความโปร่งใส 
สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได 
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1. ชื่อโครงการ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กองและฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็นประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน  

2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  

3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  

4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ  

 

5. พ้ืนท่ีดาเนินการ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  

6. วิธีดาเนินการ  

1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ  

2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ 
และถือปฏิบัติ  

3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ  

4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดาเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดาเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

1 ผลผลิต  

มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  

2 ผลลัพธ์  

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  

- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  

2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์  
สุจริตสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสหกรณ์ จึงมีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดง
ข้ันตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ 

2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  

5. พ้ืนท่ีดาเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีดาเนินการ  

1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น  

2 จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  

3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ  

4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าส าหรับผู้พิการ  
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7. ระยะเวลาดาเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณดาเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป”ี  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีและด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง  

2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีด าเนินการ  

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม  

งบประมาณที่ตั้งไว้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง  

2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน ทิศทาง
เดียวกัน  

3 เกิดความคุ่มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 
และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  

2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  

3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  

4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  

6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  

2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีด าเนินการ  

1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  

2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ  

3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  

6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี 

7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  

2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  

3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด  ความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ โครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล 

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ  โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่อง
เปิดเผยเว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับ
ได้เท่าที่จ าเป็น ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อหรือจัดจ้างที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใดๆ ที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว 
ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
ส่วนราชการ โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่
บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  จึงให้มีก าหนดให้ด าเนินการประกาศ เผยแพร่ แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือ
โครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ ให้ประชาชนทราบทั่วกันด้วย 

๓.  วัตถุประสงค์ 

๑  เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้   

๒  เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้อง 

๔.  เป้าหมาย 

 ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

๖.  วิธีการด าเนินการ 

 ๑  ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

 ๒  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ให้สาธารณชน
ทราบ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่น ๆ 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙.  ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑  ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

 ๒  ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณว่ามีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
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1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2.หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติราชการ  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 

๓.  วัตถุประสงค์ 

๑  เพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ 

๒  เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้าง มีจิตส านึกของการเป็นข้าราชการที่ดีในการให้บริการประชาชน 

๓  เพื่อให้การปฏิบัติราชการสัมฤทธ์ิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๔.  เป้าหมาย 

 ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

๖.  วิธีการด าเนินการ 

 ๑  กิจกรรมเดินส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการแต่ละภารกิจ จากองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสหกรณ์ 

 ๒  ประเมินผลระดับความพึงพอใจ  

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณ 

 30,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑   ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ 

 ๒   ประชาชนได้รับบริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

 ๓   สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร  

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดข้ันตอน
การท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  

3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  

3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ให้สั้นลง  

4.2 ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  

4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ 
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  
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6. วิธีด าเนินการ  

1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุง  

ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดทีผู่บ้งัคับบญัชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ  

4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง  

การปฏิบัติราชการ  

5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดาเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ  

ให้บริการของเจ้าหน้าที่  

2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  

3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
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1. ชื่อโครงการ มาตรการ การมอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ  

เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่  

กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

4. เป้าหมาย  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีด าเนินการ  

1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  

2 ด าเนินการออกคาสั่งฯ  

3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล้องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการจัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา  การ
ด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้  

๓.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑   เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ ข้ันตอน มาตรฐานและระยะเวลาการให้บริการ 

๓.๒  เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อหรือขอรับบริการ 

๓.๓  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๔.  เป้าหมาย 

ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

๖.  วิธีการด าเนินการ 

 ๑  ทุกส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จัดท าแผนผัง ข้ันตอน และ
ระยะเวลา ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

 ๒  เผยแพร่โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และ ณ จุดที่ให้บริการ 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณ 

 ไม่ใช่งบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 

 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑   ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ 

 ๒   ประชาชนได้รับบริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล  

เนื่ อง ในวโรกาส  12 สิ งหาคมของทุกปี เป็น วัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ได้ก าหนดเป็นนโยบายใน 
การจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้น
ด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
คนพิการประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่
มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน
ดังนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  จึงได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นในพื้นที่ 
เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึง
หน้าที่อันส าคัญยิ่งของแม่ ที่ส าคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  

2 เพื่อให้ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย  

จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น และเม่ตัวอย่าง จ านวน 1 ครั้ง/ป ีครั้งละ 12 คน  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์   

6. วิธีด าเนินการ  

1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกแม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นแม่ ดีเด่น ประจ าป ีเพื่อประกาศให้ ประชาชนทราบ  

2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ เพือ่ให้
แต่ละชุมชนดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
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3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอช่ือจากชุมชน
ต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์   

4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือแม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ  

5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบใบประกาศ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ จ านวน 1 ครั้ง/ปี  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์   

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  

1 ผลผลิต  

- มีแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  

2 ผลลัพธ์  

- แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี  

- มีแม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
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1. ชื่อโครงการ กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรง
กับความต้องการของประชาชนมากที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และรวม
ตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในชุมชน แต่เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ
ชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดารงต าแหน่ง  

2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ มีขวัญและ
ก าลังใจ  

4. เป้าหมาย  

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์   

6. วิธีด าเนินการ  

1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ  

3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
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8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์   

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  

10.1 ผลผลิต  

- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ป ีได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  

10.2 ผลลัพธ์  

- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  

- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถ่ิน  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดารัสช้ีแนะ
แนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยัง่ยนืภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการบริโภค
โดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน  ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืช
สมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้
ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้
ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผกัสวนครวั
รั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่น  

4. เป้าหมาย  

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สถานท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีด าเนินการ  

1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

2 ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อช้ีแจงโครงการและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในแต่ละชุมชน  

3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4 ประชาสัมพันธ์  

5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1 ตัวช้ีวัดที่ 1 เกษตรกรให้ความสนใจร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2 ตัวช้ีวัดที่ 2 มีวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  

3 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

4 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลบ้านสหกรณ์ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเทจ็จรงิ
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานให้สูงข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจ 
การบ้านเมืองที่ดี  

2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ  

3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีด าเนินการ  

1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  

3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  
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ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ   มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล  

กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอกากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย  

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถ่ินและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มี
หน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีด าเนินการ  

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด  

- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
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8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของต าบลบ้านสหกรณ์จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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1. ชื่อโครงการ มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการลงโทษ 

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สหกรณ์ รวมถึงจัดท าคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ข้ึน เพื่อด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติใหเ้ป็นแนวทาง
เดียวกัน  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  

6. วิธีด าเนินการ  

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  

2 จัดท าคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้ เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  

4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารสว่นต าบล
บ้านสหกรณ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
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8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติท่ี 3.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุ ง ศูนย์ ข้อมู ลข่ า วสาร  องค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ 
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่ก าหนดไว้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)---(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด
ตามบทบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู เพื่อให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้  

2. เพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจดู  

3. เพื่อให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย  

เพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

5. สถานท่ีด าเนินการ 

- ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีการด าเนินการ 

 จัดหาครุภัณฑ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตังิาน
ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตลอดปีงบประมาณ 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562 แผนงานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ งบประมาณจ านวน 20,000.- บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านสหกรณ์และนอกพื้นที่ได้รับความสะดวกในการมาติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร 
และทราบขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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1. ชื่อโครงการ   มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอื่นๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  

2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  

3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  

5. พ้ืนท่ีดาเนินการ  

พื้นที่ทั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีดาเนินการ  

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่  

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

- งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

- แผนการด าเนินงาน  

- แผนอัตราก าลัง  

- แผนการจัดหาพัสดุ  

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  

- งบแสดงฐานะทางการเงิน  

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  
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- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านสหกรณ์” 

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอื่นๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล 
ที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  

3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ ประชาชนสืบค้น
ได้เอง  

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  

-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
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- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถ่ิน  

- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

- รายการ TV  

- รายการทาง Youtube  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดเวทีประชาคม 

๒.   หลักการและเหตุผล 

 กระแสของการพัฒนาท้องถ่ินในปัจจุบันมิอาจหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงหลักการการมีส่วนรว่มของประชาชน
ได ้เพราะถือเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญ และต้องส่งเสริมให้เกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
บริหารท้องถ่ิน ที่ควรค านึงถึงในการน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ผู้บริหาร
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

การด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องค านึงถึงวิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ จึงจัดเวทีการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงข้อคิดเห็นและเสนอ
ความต้องการของชุมชนและน าข้อมูลจากการประชุมไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม 

๓.  วัตถุประสงค์ 

๑  เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาได้ตรง
ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๒  เพื่อให้ประชาชนมีเวทีแสดงความคิดเห็น ร่วมคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๓  เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการ ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพบรรลวัุตถุประสงค์ 

๔.  เป้าหมาย 

ประชาชนในเขตต าบลบ้านสหกรณ์ 

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 หมู่ที่ ๑ - ๘  ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

๖.  วิธีการด าเนินการ 

 ๑  จัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอความต้องการและช้ีแจงสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึน รวมทั้งให้โอกาสในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างเต็มที่   

 ๒  การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ประชาชนรับทราบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองที่
แตกต่าง และน าไปพิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
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 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑   ประชาชนมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นในกิจการใดที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

ตนเองและชุมชน 
 ๒   ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ   มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
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2. หลักการและเหตุผล  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข
แก่ประชาชนซึ่งจะต้องบริการประชาชนให้ได้รับบริการด้านงานสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึง
เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนา
ปรับปรุงบริการให้ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียม
และโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  

2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีช่องทางและก าหนดข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

5. พ้ืนท่ีดาเนินการ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีด าเนินการ  

จัดท าข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการรถรับ-ส่งผู้ป่วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

- ผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
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2. หลักการและเหตุผล  

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสรจ็แลว้
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  

3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ  

3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

4. เป้าหมายการดาเนินการ  

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พ้ืนท่ีดาเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีการดาเนินการ  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  

7. ระยะเวลาดาเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

9. งบประมาณดาเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ   มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล  

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

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์โดยส านักปลัด จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สหกรณ์และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ก าหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์จ านวน 2 คน  

5. พ้ืนท่ีดาเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีด าเนินการ  

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

งบประมาณป ีพ.ศ.2562-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารสว่น
ต าบลบ้านสหกรณ์เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบล
บ้านสหกรณ์และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลบ้านสหกรณ์ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ   มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมสี่วนร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสหกรณ์อย่างแข็งขันส าหรบัการท างานขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับก าหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันกับมาตรการการปอ้งกันการทจุริตใน องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย  

ตัวแทนชุมชนทั้งหมด  

5. พ้ืนท่ีดาเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีการดาเนินการ  

1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สหกรณ์แข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ  

2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ 
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ด าเนินการทกุปงีบประมาณ  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสหกรณ์ 

2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมสี่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง  
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1. ชื่อโครงการ มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  

2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

4. เป้าหมาย  

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีดาเนินการโครงการ  

1 จัดท าคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  

7. ระยะเวลาดาเนินการ  

ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
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8. งบประมาณดาเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสหกรณ์หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านสหกรณ์มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม จัดทารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าสหกรณ์
จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจาทุกปี  

3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านสหกรณ์ 

2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  

3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีด าเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  

3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
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5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ 
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปอ้งกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  

3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเปน็ใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามกีาร
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  

1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น  

2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
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4. เป้าหมาย  

เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลดงมะไฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบตังิานใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะทาให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

6. วิธีดาเนินการ  

1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  

4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สหกรณ์และผู้บริหารทราบ  

7.ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ  

ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  

3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ  

4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้  
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5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  

2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข  

3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  

4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  

5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


