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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
 เร่ือง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
------------------------------------------------------------------ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลัก 
ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

          เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและ
ศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 
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คำนำ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงาน
มากยิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลัก 
ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ส่วนท่ี 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งส้ินจำนวน 40 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน  12  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน  15  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน 6 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ส่วนท่ี 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมจะเป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีช่วยขับเคล่ือนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู่เป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ท่ีกำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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สารบัญ 
 

 หน้า  
คำนำ  ก 
ส่วนที ่1 บทนำ  1 - 4 
  1. การประเมินความเส่ียงการทุจริต   
  2. หลักการและเหตุผล    
  3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
  4. เป้าหมาย  
  5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     5 - 8 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ  
  แยกตาม 4 มิติ 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                      10 - 88 

 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ลำดับ 

ท่ี 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารกำหนดนโยบาย
ที่อาจขัดต่อกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิ บั ติต ามนโยบายของ
ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบ
รองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ ความสำคัญกับการ
ปฏิบัติงาน ขาดความรับผิด 
ชอบต่อการปฏิบั ติห น้าที่    
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

น้อย 1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่ เกี่ย วข้องกับการปฏิบั ติงาน 
สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม 
4) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 
5) โครงการฝึกอบรมการส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
6) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
7) โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9) มาตรการ NO Gift Policy 
10) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แขม 
11) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย 
โ อ น  เ ลื่ อ น ต ำ แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือให้ได้รับการ
แต่งต้ังหรือเลื่อนตำแหน่ง 

น้อย 1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
3) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
4) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม” 
5) โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
6) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
7) มาตรการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
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ลำดับ 
ท่ี 

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1 . ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เงิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้ า ง  ก ารจั ด ห าพั ส ดุ  ไม่
เป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ที่
เก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
2.น ำท รั พ ย์ สิ น ข อ งท า ง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

น้อย 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ 
2) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
4) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี 
6) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
7) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลำดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม  หรือมีการติดสินบน
เพ่ือให้ได้คิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พ่ื อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตร ฐาน  เช่ น  ใช้ เวล า
ให้บริการนานกว่าที่กำหนด
ไว้   

น้อย 1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแขม 
2) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
3) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
4) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
5) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์        
(E-Service) 
6) โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
7) โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน 
8) โครงการจัดเวทีประชาคม 
9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม 
10) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
11) กิจกรรมเชิญร่วมรับฟั งการประชุมสภา 
อบต.บ้านแขม 
12) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
13) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
14) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
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2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 
ใหส้อดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ท่ีจะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกำหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้กำหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับท่ี 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นท่ี ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าท่ีจำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม      
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ท่ีกำหนดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2570 หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
รวมท้ังประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน   
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

(1) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมต่อสาธารณชน  
  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมท่ีมี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
4. เป้าหมาย 
 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีคะแนน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ( 85 คะแนนขึ้นไป) 
และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 86 คะแนน 87 คะแนน 88คะแนน 89 คะแนน 90 คะแนน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมได้แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบ/ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมท่ีมี

ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 



 
 

ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566–2570) ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 40 โครงการ ดังนี้  

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึก
แ ล ะค ว าม ต ระห นั กแ ก่
บุ ค ล าก รทั้ ง ข้ า ร าช ก า ร
ก า ร เมื อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบั ติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
4) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
5) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
6. โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
7) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
8) โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
9) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

100,000 
 
 

150,000 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

20,000 
30,000 
30,000 

 
50,000 

 
0.00 

100,000 
 
 

150,000 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

20,000 
30,000 
30,000 

 
50,000 

 
0.00 

100,000 
 
 

150,000 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

20,000 
30,000 
30,000 

 
50,000 

 
0.00 

100,000 
 
 

150,000 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

20,000 
30,000 
30,000 

 
50,000 

 
0.00 

100,000 
 
 

150,000 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

20,000 
30,000 
30,000 

 
50,000 

 
0.00 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การเสริมสรา้งจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคสว่นใน
ท้องถิ่น 

10)  กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแขม 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 0.00  

1.3 การสรา้งจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

11) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
12) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 
20,000 
20,000 

 
20,000 
20,000 

 
20,000 
20,000 

 
20,000 
20,000 

 
20,000 
20,000 

 

 รวม จำนวน 12 โครงการ 420,000  420,000 420,000 420,000 420,000  
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

12) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

13) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
14) มาตรการ NO Gift Policy 
15) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
16) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
17) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม 
18) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
19) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
20) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
30,000 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
30,000 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
30,000 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
30,000 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
30,000 
0.00 

 
0.00 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.3 มาตรการล ดก าร ใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

21) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล” 
22) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม” 
23) โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
24) โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบั ติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
25) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม 
26) มาตรการกระจายอำนาจการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

 รวม จำนวน 15 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

27) โครงการจัดเวทีประชาคม 
28) ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นแขม 
29) กิจกรรมเชิญร่วมรบัฟังการประชุมสภา อบต.บ้านแขม 

30,000 
 

0.00 
0.00 

30,000 
 

0.00 
0.00 

30,000 
 

0.00 
0.00 

30,000 
 

0.00 
0.00 

30,000 
 

0.00 
0.00 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

30) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
 

 
0.00  

 
0.00  

 
0.00  

 
0.00  

 
0.00  

 

3.3 ส่งเสริมการมีสว่นร่วม
ของภาคประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคสว่นเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

31) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
32) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 รวม จำนวน 6 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
4. การยกระดับ
กลไกการตรวจสอบ
การดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริต 

33) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
34) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
35) มาตรการบรหิารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

36) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องสำหรับผู้บรหิารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
37) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

0.00 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 

 

4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

38) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริตขององค์การบรหิารสว่นตำบลบา้นแขม 
39) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

 รวม จำนวน 7 โครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 โครงการ 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000  

 



 
 

ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 

 1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

ลำดับท่ี 1 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีบุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าท่ีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจำมักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมท้ังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 
 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จำนวน 41 คน 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดฝึกอบรม/ส่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมเข้ารับการฝึกอบรม 
 2) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 3) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 100,000  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลำดับท่ี 2 

1.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติราชการขององค์การ 
                    บริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ .ศ.2546 มาตรา 11   
ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน
ในชุมชนมากท่ีสุดโดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบลพ.ศ. 2537 มาตรา 67 และมาตรา 68 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมได้เห็นความสำคัญและเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมและเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทีมงานและองค์กรสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กรจึงได้
จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านแขม 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมี
ความรู้ ความเข้าใจและความศรัทธาท่ีมีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และสามารถนำไปเป็นแนวทาง
ขับเคล่ือนในการบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
            2. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
           3. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร  
   
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
จำนวน 41คน 

5. ระยะเวลา 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำและขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม 
 2. ติดต่อประสานงาน/แต่งต้ังคณะทำงาน 
 3. ดำเนินการตามโครงการ ฯ 
          4. ติตามประเมินผล 
          5. รายงานผลโครงการ 

7. งบประมาณ 
 100,000 บาท 

8. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้พัฒนาทักษะความสามารถประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏบิัติงาน 

10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และสามารถนำไปเป็นแนวทางขับเคล่ือนใน
การบริหารจัดการในองค์กร 
 10.3 เกิดความรักสามัคคีในองค์กร  
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ลำดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แขมโดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11   
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแขม จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามลำดับ 
 5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างท่ัวไป จำนวน 41 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
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 4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างท่ัวไป มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล) 
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ลำดับที่ 4 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปอ้งกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรัง
ท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปล่ียนแปลง
ค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน  
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จึงจัดทำโครงการ
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม สามารถนำองค์ความรู้หลัก
ธรรมาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จำนวน 41 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) จัดทำกำหนดการ 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) จัดฝึกอบรมตามกำหนดการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 0.00  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ท่ีเข้ารับการ
อบรม ผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล
ออนไลน์ https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ์   
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม นำหลัก     
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ร่วมต่อต้าน
การทุจริต (สำรวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
 3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม นำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที่ 5 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นลำดับท่ีดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมท้ังสร้างจิตสำนึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม 
3. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จำนวน 41 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
 7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 20,000 บาท     
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8. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นแขม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
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ลำดับที่ 6 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมจึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการ
ทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรท่ี
ปลอดทุจริตในท่ีสุด 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ท่ัวไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานท่ัวไป ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม จำนวน 41 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
 4) นำข้อมูลท่ีได้มาจัดทำเป็นส่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบท่ีกำหนด(เช่น แผนพับ จดหมายข่าว 
วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 5 เรื่องขึ้นไป 
 2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานท่ัวไป มี
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานท่ัวไป เฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที่ 7 
1. ช่ือโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 
           โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาท่ีสำคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปท่ัวโลก จากผลการศึกษา
พบว่า     ในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปช่ันมาโดยตลอดท้ังระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ท้ังภาคราชการ
และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกท้ังได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่งคงของประเทศ เหตุผล
สำคัญท่ีทำให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการบริโภค 
ความสะดวกสบาย ยกย่องคนท่ีมีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน เป็น
ผลให้เกิดความเส่ือมของค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใส
ในการให้บริการของภาครัฐ รวมท้ังการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายท่ีเคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีเรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  

ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบ
การทุจริตท่ีแตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ การ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการปลูกฝังค่านิยมท่ีสร้างสรรค์ มีกลไก หรือเครื่องมือท่ีจะควบคุมให้เจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน ท่ีถาวรแข็งแรง
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ดังนั้นเพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
ตัวแทน ชุมชน สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตระหนักและให้
ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ัง
เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ยึดถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนและสร้าง
ภาพลักษณ์ “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ให้เป็นจริง จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานขึ้น ท้ังนี้ โครงการดังกล่าว ยังเป็นการตอบสนองภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.  วัตถุประสงค ์                        

3.1 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม  

3.2 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีจิตสำนึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

3.3 เพื่อหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย                  
พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง อบต. /ตัวแทนเยาวชน / อสม./ อปพร. / คณะผู้บริหารท้องถิ่น/

สมาชิกสภา อบต. / ในพื้นท่ีตำบลบ้านแขม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
6. วิธีการดำเนินการ 

6.1  จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
6.2  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในโครงการ 
6.3  ดำเนินการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง และประสานงานกลุ่มเป้าหมาย 

เข้าโครงการ ฯ  
6.4  ดำเนินงานตามกิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ  

 6.5   ติดตามผลและประเมินผล   
-  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-  โดยประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

7. ระยะเวลาดำเนินการ    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
   
8. งบประมาณดำเนินการ 
          30,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์                                    

10.1  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ตัวแทนชุมชน  คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจระเบียบ กฎหมาย                 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องการและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

10.2  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เกิดจิตสำนึกและนำความรู้ท่ี
ได้รับไปยึดถือปฏิบัติ สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์  “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด”  
 10.3  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน  ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็น
พลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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ลำดับที่ 8 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จำนวน 41 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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 1.2  การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 

ลำดับที่ 9 
1. ช่ือโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลังองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแขม จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ท่ีประจักษ์  
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 
 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จำนวนหน่วยงานและบุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ ์
 1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบท่ีดีปรากฏต่อสังคม 
 2) ประชาชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
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ลำดับที่ 10 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแขม ผู้ท่ีทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
อย่างสม่ำเสมอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และ
จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม 
 2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
 2) ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
 3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 4) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จำนวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแขมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ลำดับที่ 11 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนา
คนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดำเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมพิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีสำคัญ ท่ีทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็น
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จำนวน 40 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2) แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ดำเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมได้รับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน 
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนำความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที่ 12 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีกำหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
ศาสนาท่ีตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังท่ีสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้าน
จิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนท่ีดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วย
คุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 2) เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4) เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการต่อต้าน
การทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีตำบลบ้านแขม (จำนวน 40 คน) 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความ
พร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุ
ของสถานศึกษา 
 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานท่ีในการจัดโครงการ 
 5) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
        นักเรียนได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ 
         1) จำนวนนักเรียน นำความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 
         2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ดำเนิน
ชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก
ความดี) 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

 2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ลำดับที่ 13 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขมจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมเพื่อให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้รวมท้ังจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้  เช่น 
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

3) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สำนัก/กอง/ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่ือออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และ
ช่องทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
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  2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อำนาจหน้าท่ี แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน  รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงาน
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขมให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ระบุงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส่ือออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
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2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้   
 3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

4) กำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล     

บ้านแขม 
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 2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ลำดับที่ 14 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกท่ีสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
รวมท้ังผู้บริหารมีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพื่อขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหนว่ยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ท่ีกำหนด 
 5) จัดต้ังคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ลำดับที่ 15 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนิ นการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเล่ียงการ
กระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านแขมมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
 2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยท่ัวกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม

ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบ
สำรวจ) 

 ผลลัพธ ์
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
40 

 

ลำดับที่ 16 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แขม” เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอื่นๆ 
 4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 

8. ผู้รับผดิชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
 ผลลัพธ ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
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ลำดับที่ 17 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อำนาจและหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แขม จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
 2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาทำงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอำนาจและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ 
 3) จัดต้ังคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
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 4) จัดเวทีแลกเปล่ียนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
 5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
  - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/ส่ังการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
  - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเล่ือน
ขั้น เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ในการ
เล่ือนขั้น เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งต้ังให้เป็น
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ดำเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จำนวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ ์
 - ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
44 

 

ลำดับที่ 18 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ . 2561 ได้
กำหนดการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ดำเนินการท่ีขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้ จัดทำ “มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม” 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
 3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 



  

 
45 

 

ลำดับที่ 19 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแขม 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มี
อำนาจและหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ท้ังนี้
การเพิ่มข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การให้บริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
 2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม 
 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม  
5. วิธีดำเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบท่ีง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
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4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 

  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 30,000 บาท      
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที่ 20 
 

1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้  การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ี
กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมจึงได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทำการประพฤติ มิชอบต่อตำแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำส่ังคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการ 
 2) ประชุมช้ีแจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลำดับคิว 
 5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
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 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนำมาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานท่ีให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่ าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ีลดลง 
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ลำดับที่ 21 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึง ได้ดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก   
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเส่ียงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ท่ีกำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบ ผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(E–PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E–PlanNACC)ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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 2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ลำดับที่ 22 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ี
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนำไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงสำคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมจึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล” ท่ีกำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมา  
ภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3) ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
  - ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปล่ียนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าท่ี 
  - ไม่ให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัวเป็นต้นโดยกำหนดจัดทำเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
  - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง 
  - ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
  - ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
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 4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ 
 5) ช้ีแจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ลำดับที่ 23 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านแขม” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสร ะดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ        
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี
กำหนด 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม กับ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำ
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแขม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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  1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ช้ีแจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ลำดับที่ 24 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของ 

ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนด  
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความ
คลุมเครือ  ไม่ ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบคำขอ สถานท่ีให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกท้ังเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี เปิดเผยข้ันตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบท่ีชัดเจน 
จึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด  

2) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบคำขอ สถานท่ี
ให้บริการ  

3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
 3) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
คำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ เป็นต้น  
 4) ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพร่ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที่ 25 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  บ้าน
แขม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าท่ี รวมท้ังภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าท่ีให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจท่ีต้องปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการทํางานท่ีมี
จุดเริ่มต้น และจุดส้ินสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทําขึ้น
สําหรับงานท่ีมีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปล่ียนแปลงเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับ
ใคร 

3) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
4) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สำหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ือออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีลดลง 
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ลำดับที่ 26 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องทำอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ท้ังนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำส่ังมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ เช่น คำส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมาย
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การ
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บริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 
 2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคำส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ลำดบัที่ 27 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ท่ีกำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ดำเนินการช้ีแจงให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 2) เพิ่มการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
 3) จัดทำคำส่ังมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  

 4) จัดทำคำส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ เช่น คำส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบท้ายคำส่ัง  
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 6) กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจให้ผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำส่ังและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคำส่ังมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รักษาราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ลำดับที่ 28 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกำหนดแนว
ทางการดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
ด้วยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง 
จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำส่ังมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีนำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นท่ี อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 3) นำผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นท่ี อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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ลำดับที่ 29 

  

1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแขม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขมจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แขม ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม และร่วมดำเนินการ
โครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดส่วนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
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 1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีการแต่งต้ังภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
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ลำดับที่ 30 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านแขม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขมจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แขม ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม และร่วมดำเนินการโครงการ รวมท้ังติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ส่งผลให้เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
         1) จัดทำประกาศสมัยประชุมสภา ฯ 

 2) จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟัง/เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแขม 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีการบริหารจัดการองค์กรท่ีโปรงใส ตรวจสอบได้ 
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
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 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ลำดับที่ 31 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้
จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา       
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว  
เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอน
ให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แขม  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแขม เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
 
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนท่ัวไป 
  - กำหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแขม 
  - กำกับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง  
  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
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  - กำหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
  - จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการท่ี
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - กำหนดช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
  - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแขม ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข           
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการท่ีกำหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
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 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ลำดับท่ี 32 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเส่ือมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งท่ีลดน้อยถอยลง และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติท่ัวไปท่ีได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่
อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทำการ  
เว็บไซต์ของหน่วนงาน 
 2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 3) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 
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ลำดับที่ 33 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการท่ีจะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมจึงได้จัดทำกิจกรรม
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
ต่อไป  
 3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแขม 
5. วิธีดำเนินงาน 
 1) จัดต้ังคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
 2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
 3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคล่ือนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลลัพธ ์
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับที่ 34 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ ม
มูลค่าขององค์กร รวมท้ังการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแขม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 3) เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 2) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
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 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังท่ีทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมท้ังเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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ลำดับที่ 35 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่ วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ี ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ท่ีทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าท่ี
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
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5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมลดลงร้อยละ 5 
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ลำดับที่ 36 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวช้ีวัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไป
กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ 
“ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อ
นำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ี
มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาท่ัวทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแขมเพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมทุกหน่วยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) จัดต้ังคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเส่ียงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี/การดำเนินโครงการท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง
ของการดำเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับ
ความเส่ียง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเส่ียง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอื่นๆ  
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 6) มีการประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเส่ียงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเส่ียงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี/การดำเนินโครงการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเส่ียง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ ์
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมลดลง 
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 4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

ลำดับที่ 37 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อง ค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น  และทำให้ การแก้ ไขปัญ หาของประชาชนหรือการพัฒ นาท้องถิ่ น  
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ให้มีความพร้อม
ในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการ/แผนงาน  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  
 4) อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ 
 5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี
 2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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ลำดับที่ 38 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญท่ีใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
 3) แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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 4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ลำดับที่ 39 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ  และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
 6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 8) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ัวไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 11) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าท่ี (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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ลำดับที่ 40 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ
ต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ  และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แขม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 0.00 บาท(ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าท่ี (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

ท่ี 400 / 256๕ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัด                         
ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมมุ่งบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการป้องกันการทุจริต โดยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแขมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมท้ังแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จึงแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประกอบด้วย 

 
 1.  นายศักดิ์  ช่วยลักษณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ    ประธานคณะทำงาน 

๒.  นายอาทิตย์  ทองแสง  ประธานสภา อบต.บ้านแขม ฯ   รองประธานคณะทำงาน 
๓.  นางสาวสุภนิดา  ศรีตะเขตต์ ปลัด อบต.บ้านแขม                        คณะทำงาน 
4.  นางสาวอาทิชา  บรรหารบุตราไชย   ผู้อำนวยการกองคลัง                          คณะทำงาน 
5.  นางสาวกัญญาณัฐท์  สนใจ หัวหน้าสำนักปลัด ฯ                        คณะทำงาน 
6.  นายสงคราม  สุขดี  รก.ผู้อำนวยการกองช่าง                        คณะทำงาน 

 7.  นางศรุติญา  โคตรสมบัติ รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ             คณะทำงาน
 8.  นายรัมย์  สมเพ็ชร          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงานและเลขานุการ 

๙.  นางไอริสา  กันยามา          ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ                   ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ีและอำนาจ ดังต่อไปนี้   
   ๑. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   ๒. ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
   ๓. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   ๔. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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   ๕. จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๖. หน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับ
สภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ ๆ 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  22  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕   

  ส่ัง  ณ  วันท่ี   22 เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕   
 
 
            

     (นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

 

 


