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การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วน
ต าบล ได้แสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในครั้งนี้ให้เพื่อบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ระยะที่ที่ก าหนดไว้ว่า
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน ทุจริต”   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังหวังว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต าบลบ้านวังและเป็นกลไกล
ส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวม ต่อไป 
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๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

บ่งช้ีความเส่ียงของการจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจน หรือ
หน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการท ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น                  
มีประสิทธิภาพมากในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ ำแนกเป็น  ๗ ประเภท ดังนี ้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด 

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็นประเด็น

ดังนี้ 
๑) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากกฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกอ านาจหน้าท่ีโอกาสหนึ่งท่ี
ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) ส่ิงจูงใจ  เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต ของ
บุคคลเหล่านี้ 



 
 
 
 

๒ 
 

๔) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น  ท าให้
เจ้าหน้าท่ีแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม“รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรมในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมท่ีผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต
ยกย่องคนท่ีมีเงินท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีการทุจริตเป็นวิถี
ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต ฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวี  

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปญัหาล าดับ
ต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอก สังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน CorruptionPerception( Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่ องมื อ ท่ี ใช้ประเมินการทุจริตคอร์ รัป ชัน ท่ัวโลก ท่ี จัด โดยองค์กรเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ
TransparencyInternational( – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ ท่ี 
๓๕– ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็น
อันดับท่ี๓ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา 
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็น
ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัด ต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ี ถอยลง สาเหตุท่ีท า
ให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท า
ให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันญาติพี่น้องและโดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อง พวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้เป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตซึ่งนับได้ว่า หรือกล่าวได้ว่า
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เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้ ข้างต้นไม่สามารถท า
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานขอ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรี
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัย“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ัง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น  เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การด าเนินงานหลักออกเป็น  ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖   ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perception Index : 

CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อก าหนดแนวทางการ
ขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 
 
 

๔ 
 

๔. เป้ำหมำย 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบของข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจาวัน 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64 
  /มาตรการ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ
ฝ่ายการเมือง ฝ่ายฝ่าย
บริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และข้าราชการฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต 

15,150 ส านักปลัด             

  2.โครงการฝึกอบรมและ
ดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง     
ของ อบต.บ้านวัง 
 
 

212,130 ส านักปลัด             
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64 
  /มาตรการ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3.มาตรการจัดท าคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

- ส านักปลัด             

  4.มาตรการการจัดท า
ประกาศประมวล
คุณธรรมจริยธรรม 

- ส านักปลัด             

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- กองคลัง             

มิติที่ 1 รวม 5  โครงการ 227,280              
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64 
  /มาตรการ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

๑.กิจกรรม “ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

- ส านักปลัด             

 ๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

- กองคลัง             

  2.โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

20,000 ส านักปลัด             

  3.มาตรการการใช้บัตร
คิวในการติดต่อราชการ 

- ทุกส่วน
ราชการ 

            

 ๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  

๑.โครงการปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
และลดขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

- ส านักปลัด             

  2.มาตรการมอบอ านาจ
การอนุมัติ  อนุญาต  
หรือส่ังการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 

- ทุกส่วน
ราชการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64 
  /มาตรการ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3.มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทุกช่องทาง 

- ส านักปลัด             

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคลากรใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่
ประจักษ์ 

๑.กิจกรรม : ประกาศ
เกียรติคุณปราชญ์
ชาวบ้าน/บุคคลต้นแบบ 

- กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

มิติที่ 2 รวม 8  โครงการ 20,000              
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64 
  /มาตรการ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข่าวสารในช่องทางท่ีเป็น
การอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

๑.มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง 

- ส านักปลัด             

  2.มาตรการจัดให้มี
ช่องทางท่ีประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ของต าบลบ้านวัง 

3,000 ส านักปลัด             

 ๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

๑.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

22,170 ส านักปลัด             
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64 
  /มาตรการ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

- ส านักปลัด             

  2.มาตรการการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

- ส านักปลัด             

มิติที่ 3 รวม  5 โครงการ 25,170              
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64 
  /มาตรการ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔.การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๔.๑ มีการจัดระบบและ
รายงานการควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๑.มาตรการจัดท า
รายงานการควบคุม
ภายใน 

- ทุกส่วน
ราชการ 

            

  2.มาตรการการติดตาม
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

- ทุกส่วน
ราชการ 

            

 ๔.2 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1.กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภา อบต.บ้านวัง 

- ส านักปลัด             

มิติที่ 4 รวม 3  โครงการ -              
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
มิตทิี่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗(แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒บัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง เช่น การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ การรักษา
ความสะอาดเรียบร้อย การกีฬา การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ประกอบกับตามตัวช้ีวัดแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖4 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการ ก าหนดให้ส่งเสริม
กิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้างและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน ได้จัดท า
ประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองข้าราชการประจ าหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐแต่ละประเภท ให้มีจิตส านึกในด้านจริยธรรมและรายงานการกระท าท่ีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมจึงมีความส าคัญ ในทุกภาคส่วน ในอันท่ีจะร่วมผลักดันให้เกิดจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมข้ึนในทุก
ระดับ โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจพื้นฐานในการให้บริการประชาชน เป็นส าคัญการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานท่ีส าคัญ
จากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้
อ านาจท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”
ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  ซึ่งการบริการประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน มีท้ัง
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า  

และพนักงานจ้างดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้าง
องค์กรแห่งหารเรียนรู้  การท างานเป็นทีม  รวมทั้งได้ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมค่านิยมด้วยจิตส านึกท่ีดี
ในการปฏิบัติงาน จนถึงขั้นตอนน านโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน การแสวงหาผลประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆและมีวัฒนธรรมค่านิยมมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดโครงการส่งเสริม



14 
 
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกประเภท 

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรและปลูกจิตส านึกให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีดี ในการปฏิบัติงาน  

๓.๒ เพื่อปลูกฝังและพัฒนาแนวคิดของการเป็นองค์กรของรัฐ ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงความ
เสียหายอย่างรุนแรงจากการทุจริตคอรัปช่ันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ 

๓.๓ เพื่อให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึงบทบาท
และหน้าท่ีของตนเอง การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวัง 

๓.๔ เพื่อให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตระหนักและเข้าใจถึง
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล  และผลกระทบต่อการท างานขององค์กรโดยการมีส่วนร่วม 

๔. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

จ านวน  ๖๐ คน 
๕. วิธีด าเนินการ 
๕.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
๕.๒ ประสานงานหน่วยงานเพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
๕.๓ จัดฝึกอบรม ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ให้ความรู้และร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ทัศนคติและสร้าง ความสมานฉันท์ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง อีกท้ัง
น าความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาองค์กร  

๕.๔ จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้กับบุคลากรในองค์กร เน้นความสามัคคี การมีส่วนร่วมในองค์กร จัด
กิจกรรมนอกสถานท่ี 

๕.๕ ประเมินผลการจัดการอบรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม หรือวิธีอื่นตามความ
เหมาะสม การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นอาทิ 

๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๗. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
๘. งบประมาณ 
จ านวน  15,15๐ บาท 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาตนเองเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกท่ีดีต่อ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อตนเององค์กร และสังคมส่วนรวม 
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๙.๒ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

๙.๓ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท  และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล 
และผลกระทบต่อการท างานขององค์กรโดยการมีส่วนร่วม 

 
2. โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถ่ิน  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านวัง 
1.ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านวัง 

2. หลักการและเหตุผล 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังแม้ว่าองค์กรจะมีการจัดวาง

ระบบงานหรือก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถหรือความช 
านาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่องานหรือการท างาน ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของ
องค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ในหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีบุคลากรขององค์กรต้องรู้และยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องการขาดความรอบคอบหรือ
ขาดความรู้ในกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่เสมอเท่านั้น หากแต่
เกิดจากความรู้ความเข้าใจจากการตีความข้อกฎหมายอย่างผิดๆ ส่งผลให้บุคลากรขององค์กรต้องตกเป็นผู้กระท าผิด
กฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและองค์กร ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหน่วยงาน ท่ีขาดประสิทธิภาพ
และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งความเสียหายท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของ
บุคลากรขององค์กรท่ีไม่เข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือส่ังการอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดท าค าส่ังทางปกครอง และอื่นๆ อีกท้ัง ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน เช่น การโต้ตอบหนังสือ
ราชการ การจัดท าบันทึกภายใน การเขียนโครงการต่างๆ ซึ่งหากบุคลากรของหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจท่ีดี
พออาจเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าท่ีได้ ส่งผลให้บุคลากรหน่วยงานอาจถูกตรวจสอบจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอาจถูกด าเนินการทางวินัยหรือต้องรับผิดทางละเมิดได้     ส านักปลัด งานการ
เจ้าหน้าท่ี ได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการองค์กรทีมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเส่ียงกับการ
กระท าผิดกฎหมายหรือการถูกตรวจสอบ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส าหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังขึ้น 

3.วัตถุประสงค์  
3.๑. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.๒. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น และกรณีตัวอย่างการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

3.๓. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การยื่นบัญชีและแสดงรายการทรัพย์สิน  

3.๔. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนา
ความรู้ของตนเองในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณวิชาชีพและข้อควรปฏิบัติใน
การอยู่ร่วมกันในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน 
4.๑. คณะผู้บริหารท้องถิ่น  จ านวน  ๔  คน 
4.๒. สมาชิก อบต.  จ านวน  18  คน 
4.๓. พนักงานส่วนต าบล/ครู  จ านวน  ๑๖  คน 
4.๔. พนักงานจ้าง  จ านวน  8  คน 
       รวมจ านวนท้ังหมด   4๖   คน 
๕. วิธีการด าเนินการ 
5.๑. จัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.๒. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
5.๓. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ 
5.๔. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ (โดยวิธีกรอกแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ) 
5.๕. รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
๘. งบประมาณ 
จ านวนเงิน  212,130.- บาท 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑. ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๙.๒. ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น และกรณีตัวอย่างการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

๙.๓. ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การยื่นบัญชีและแสดงรายการทรัพย์สิน  

๙.๔. ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาความรู้
ของตนเองในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๙.๕. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณวิชาชีพและข้อควรปฏิบัติในการอยู่
ร่วมกันในองค์กร 

 

3. มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ช่ือโครงการ  มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปู

องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน อันรวมถึงการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพื่อจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังให้บุคลากรผู้

ปฏิบติัน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างาน 
3.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
6. วิธีด าเนินการ 
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2.แต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.จัดท า(ร่าง)คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
4.ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะท างาน 
5.จัดท ารูปเล่ม 
6.แจกจ่ายให้บุคลากรในองค์กรและแก่ผู้ท่ีสนใจ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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4. มาตรการการจัดท าประกาศประมวลคุณธรรมจริยธรรม 
1. ช่ือโครงการ   มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้มีประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองข้าราชการ

ฝ่ายประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง พ.ศ.2552 โดยก าหนดกลไกและระบบบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด ท้ังนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือ
ว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งในประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวัง พ.ศ.2552 ได้ก าหนดขั้นตอนการลงโทษ ในหมวด 4 ของประกาศดังกล่าว 

 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจ าน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการและพนักงานท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
3.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ

บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.๓ เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามล าดับ 

3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุก
คน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
6. วิธีด าเนินการ 
1.ปิดประกาศและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วม

ส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังโดยเปิดเผย
ตามช่องทางส่ือต่างๆ เว็ปไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยเปิดเผยเป็นการท่ัวไปให้แก่ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลท่ีต้องจัดไว้
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (9) 
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7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
1. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินการส ารวจ 
2. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน จึงออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ซึ่งระเบียบได้ก าหนดการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 180 
วัน ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2551 เพราะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้วางเป้าหมายส าคัญในการท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าแต่
เนื่องจากมีปัญหารายได้มีไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต่าง ๆ การพัฒนาท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถท่ี
จะด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี ตามท่ีวางเป้าหมายไว้ การแก้ไขปัญหารายได้ วิธีหนึ่งท่ีคิดว่าเหมาะสมท่ีสุด ก็คือการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของท้องถิ่นให้สามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรม 
และสะดวกรวดเร็วที่สุด 

การท่ีจะสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ครบถ้วนถูกต้องคือ การ
จัดท าแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการจะท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวัง มีข้อมูลรายละเอียดส าหรับการจัดเก็บภาษี รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ 
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนและเป็น
ธรรม แก่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอย่างแท้จริง ท าให้การจัดเก็บขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีระบบท่ีแน่นอน 
และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการน าระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการจัดเก็บภาษี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า การปรับข้อมูล การใช้และการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

ฉะนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถน าข้อมูลแผนท่ีภาษีไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาด้านอื่น ๆ จึงได้จัดท า “โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” เพื่อใช้ในงานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขึ้น แต่สืบเนื่องจากการปฏิบัติตามโครงการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติท่ีนาน กว่าจะเสร็จ
สมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงจัดท าโครงการ ระยะท่ี 1 ขั้นตอนการจัดท าแผนท่ีแม่บท ให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนเพื่อให้ได้แผนท่ีแม่บทท่ีพร้อมจะน าข้อมูลภาคสนามมาประกอบจนเสร็จสมบูรณ์เป็นแผนท่ีภาษีในปี
ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีแผนท่ีแม่บทท่ีสามารถน ามาประกอบเป็นแผนท่ีภาษี

ทะเบียนทรัพย์สินได้ 
3.2 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีดิน (สารบบท่ีดิน) ให้ครบถ้วน 
3.3 เพื่อเป็นการแบ่งพื้นท่ีของแผนท่ีแม่บทให้เป็นเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) อย่างชัดเจนทุกพื้นท่ี 
3.4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวางแผนจัดการในพื้นท่ีได้อย่างครอบคลุม 
4. เป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จะด าเนินการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ได้ ร้อยละ 40 

ของพื้นท่ีภายในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการจัดท าตามโครงการฯ เป็นเวลา 180 วัน ภายหลังการได้รับอนุมัติโครงการ 
5.1 ขั้นตอนสแกนแผ่นระวางแผนท่ี  UTM  พร้อมคัดลอกข้อมูลท่ีดินจากส านักงานท่ีดิน ให้เป็นไฟล์ท่ีใช้

งานในคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมคัดลอกข้อมูล ขั้นตอนการคัดลอกลาย (Digitize) ของระวางแผนท่ี UTM ลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

5.2 ขั้นตอนการแบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) และการคัดลอกข้อมูลท่ีดิน (สารบบท่ีดิน) 
6. วิธีการด าเนินการ  
6.1 ขั้นเตรียมการด าเนินการ 

6.1.1 จัดท าและเสนอโครงการจัดท าแผนท่ีแม่บท เพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
6.1.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค าส่ังแต่งต้ัง

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานประจ าฝ่ายต่าง ๆ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
6.1.3 ประชุมช้ีแจงคณะท างานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
6.1.4 จัดต้ังศูนย์อ านวยการจัดท าแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน 
6.1.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 
6.1.6 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6.2 ขั้นตอนการสแกนแผ่นระวางแผนท่ีจากส านักงานท่ีดิน 
6.2.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส านักงานท่ีดิน 
6.2.2 จัดท าแผนท่ีแสดงแนวเขตปกครองของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง และมีช่ือเลขระวาง

ก ากับระวางทุกมาตราส่วนและทุกประเภทของแผนท่ี 
6.2.3 ส าเนาระวางท่ีดินทุกประเภทท่ีอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง โดยส าเนาเท่า

ต้นฉบับจริงทุกระวางรวมท้ังระวางขยายจากส านักงานท่ีดินจังหวัดหรือจังหวัดสาขาและส านักงานท่ีดินอ าเภอหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีการเก็บในระบบเอกสารของทางราชการในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ 

6.3 ขั้นตอนการคัดลอกลายของระวางแผนท่ี ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
6.3.1 ปรับแก้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของระวางท่ีดินทุกระวางทุกประเภทให้เป็นผืนเดียวกันและรูป

ของแปลงท่ีดินบริเวณรอยต่อของแต่ละระวางต้องเช่ือมต่อกันได้สนิทเป็นแปลงเดียวกัน 
6.3.2 จัดท ารูปแสดงแผนท่ีดิจิตอล (รูปแปลงท่ีดิน) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นท่ีให้สามารถอ้างอิงต าแหน่งท่ี

มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้ โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ในระวางทุกระวางภายในเขตปกครอง 
6.4 ขั้นตอนการแบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) และการคัดลอกข้อมูลท่ีดิน (สารบบท่ีดิน) 
6.4.1 จัดท ารูปแสดงแผนท่ีดิจิตอลแบ่งเขตปกครองในระวางเป็นแบบรายเขต (Zone) ตามคู่มือการ

จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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6.4.2 จัดท ารูปแสดงแผนท่ีดิจิตอลแบ่งเขตในระวางเป็นแบบรายเขตย่อย (Block) ตามคู่มือการจัดท า
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

6.4.3 จัดท าหรือเขียนรูปแปลงท่ีดินพร้อมหมุดดิน (ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิเป็น  
           โฉนด) เท่าขนาดท่ีดินต้นฉบับ และลงเลขประจ าแปลงท่ีดิน (Lot) แต่  
           ละแปลง ภายในเขตย่อยท้ังหมดรูปแปลงท่ีดินจะต้องเช่ือมต่อได้สนิท 
6.4.4 จัดท าเป็นแผนท่ีแม่บทซึ่งประกอบด้วยเขต (ZONE) แยกอยู่ในกรอบ  
          ไตรเตรินบล็อกแยกแต่ละเขตอย่างชัดเจนและ สามารถแสดง  
          รายละเอียดรูปแปลงท่ีดิน เลขประจ าแปลงท่ีดิน (Lot) เลขท่ีดิน หน้า   
          ส ารวจ (กรณีท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด) ของแผนท่ีแม่บทแต่ละ 
          ฉบับได้ เป็นไฟล์พร้อมพิมพ์ขนาดเท่ากับ 52 ซม. X 58 ซม. หรือ    
          ขนาดกระดาษมาตรฐาน 101 (A1) 
7. งบประมาณ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวนท้ังส้ินเป็นเงิน 

25,000.- บาท  
8. สถานที่ด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีแผนท่ีแม่บท ท่ีมีรายละเอียดตามข้อมูลจากส านักงานท่ีดิน 
10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีข้อมูลสารบบท่ีดิน จากส านักงานท่ีดิน ท่ีลงรายละเอียดในแผน

ท่ีแม่บทเรียบร้อย 
10.3 แผนท่ีแม่บทท่ีจัดท าเสร็จเรียบร้อย สามารถน าไปลงข้อมูลภาคสนามได้ในปีต่อไป 
10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีข้อมูลแผนท่ีแม่บทท่ีพร้อมน าไปพัฒนาในงานจัดท าผังเมืองได้            
10.5 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีข้อมูล ระวางแผนท่ี ซึ่งต่อกันทุกระวางจนครอบคลุม        

พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
10. การรายงานผล 
 จะรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบทุกระยะ 
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มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑.กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
1. ชื่อโครงการ    ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปีพ.ศ.

2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”     
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ     
ธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มเข้มในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กร 
4. เป้าหมาย 
- ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
- มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อประชาชนในพื้นท่ี 
 - แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอบต.บ้านวัง 
6.2 แต่งต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.3 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.4 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
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๖.6 ด าเนินการแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.7 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยยึด แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานในองค์กร ลดข้อร้องเรียนของการด าเนินงาน ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบในการด าเนินงาน
ขององค์กร 

 
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1. ชื่อโครงการ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี อ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อ 
จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระ
ต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด
จ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการ
และกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ี

ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย  

5. พื้นที่ด าเนินการ คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตต าบลบ้านวัง 
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านวัง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซื้อ จัดจ้างท้ังหมด      

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
2. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

1. โครงการ ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม

อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ท้ังท่ีเป็น หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
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ประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ 
หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล ของตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ จึงจ าเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ  
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 

โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด

หรือนอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
 จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
5. พื้นท่ีด าเนินการ พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ีจังหวัด

หรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบท่ีก าหนด  
6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณ 20,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 
3. มาตรการการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

1. โครงการ  มาตรการการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดน
ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวัง  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็น
อ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การด าเนินการให้
ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการท่ี เช่ือมต่อ
ระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการ
ท่ีดีกับประชาชน เพื่ออ านวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา 
และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติ
ภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน 
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก

ปฏิบัติ  
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, 
ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  ส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ  
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.โครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน และลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงกระบวนการท างาน และลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ี ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
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น้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองสรวง จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง 
กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึด
กรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ให้ส้ันลง  
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองสรวง 
4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง หรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ   

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ ราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของ เจ้าหน้าท่ี  
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
2. มาตรการมอบอ านาจการอนุมัติ  อนุญาต  หรือสั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการมอบอ านาจการอนุมัติ อนุญาต หรือส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ

เป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะ ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

3. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านวัง หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ  

6.2 ด าเนินการออกค าส่ังฯ  
6.3 ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย

ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกช่องทาง 
1. ชื่อโครงการ    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ทุกช่องทาง 
2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองสรวง  จึงได้จัดท ามาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองสรวง  ได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและเข้าถึงง่าย  
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย  
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   
6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   - แผนการด าเนินงาน  
   - แผนอัตราก าลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผดิชอบโครงการ  
ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
จ านวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 
 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคลากรในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ 
๑.กิจกรรม : ประกาศเกียรติคุณปราชญ์ชาวบ้าน/บุคคลต้นแบบ 

1. ชื่อโครงการ  ประกาศเกียรติคุณปราชญ์ชาวบ้าน/บุคคลต้นแบบ 
2. หลักการและเหตุผล  
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้

การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปรง  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้
ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี 
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข   

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น 

กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจ านวนไม่น้อยกว่า 

10 คน/ปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปรง 
6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี

ประจักษ์ผ่าน ทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปรงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปรงส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
 
มิตทิี่  ๓  การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน  

๑. มาตรการมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
๑. มาตรการ  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
๒. หลักการและเหตุผล   
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการ

อ านวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูล ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน
ของรัฐ   โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์
ให้ ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ   

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังจึง
ได้ให้ มีสถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหาร ส่วนต าบลบ้านลานให้บริการ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง โดยมีผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ท่ี ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการ
แสดงความ คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์   
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง    
๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลบ้านวัง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จ านวน ๑ แห่ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ   
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
๖. วิธีด าเนินการ   
๖.๑ มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล                                                                                                                         
๖.๒ มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน                
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การ จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตาม รายการท่ีก าหนด 

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   
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๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป   
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร   
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ตลอดปีงบประมาณ)   
๘. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 

2. มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของต าบลบ้านวัง 
1. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของต าบลบ้านวัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้   

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ี ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังจึงได้ตระหนักและเห็น  
ความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ  ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย  เพื่อให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ  
หน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ    
หน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย  
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในหมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์ เคล่ือนท่ี  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส่ือมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
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- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณ  3,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

1. ช่ือโครงการ    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. หลักการและเหตุผล 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายท่ี

ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและ  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จึงได้จัดท า
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้น  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์

ประจ าต าบล อ าส าสมัครส าธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอ าชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 600 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 
 5.2 แต่งต้ังคณะท างาน 
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
7. งบประมาณ 
 22,170  บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึง

ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๑.การส่งเสริมและสนับสนนุการจัดท าแผนชุมชน 
1 ชื่อโครงการ   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น    

เป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน  สร้างแผนชุมชน  ขึ้นมาด้วย
ตนเอง  ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อต้องการให้ชุมชน สามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปล่ียน
แนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้  และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไข ปัญหาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  

3. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ

พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถก าหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
5. วิธีด าเนินการ  
5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง      

ตามสายในหมู่บ้าน 
5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอื้ออาทรต่อกันได้  รวมท้ังปลูกฝังทัศนคติ  ค่านิยมท่ีดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

2. มาตรการการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1. มาตรการ    การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังจึงได้จัดท าโครงการการ   
ประเมินผลปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ    

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ  
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง  

3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านวัง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล  
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
6.4 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง (ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 
2558)  จานวน  7  คน ประกอบด้วย  

 (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน  ภาคเอกชน  2  คน  
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 (2) ผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ  2 คน  

(4) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วนต าบล/อบต.)  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (5) หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  
  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังปีละ 2 ครั้ง เป็น

อย่างน้อย  แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังทราบ เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

   3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

  4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมอบหมาย  
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร   

ส่วนต าบลบ้านวังพร้อมตัวช้ีวัด  
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง 

ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
๔.๑ มีการจัดระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  

๑. มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
1. มาตรการ    การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.     

2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 

ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังจึง   
ได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกป ี

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ      

เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

2. มาตรการการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
1. มาตรการ    การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.    

2544  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการด าเนิน   
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ  ของหน่วยรับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วย  
รับตรวจด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และ
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพื่อน าความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น 
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไป

ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเส่ียง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง     

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)  ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3)  ไปด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีก าหนด  และรายงานผลการด าเนินการต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนบ้านวัง 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่          
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ    
เงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ

ความเส่ียง 
10.2  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ

ดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด 
 

๔.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
1.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.บ้านวัง 

1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะรับภารกิจ   
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิงส าคัญ  
ประการหนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ด าเนินการ  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ      
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็น ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร  พัฒนา
ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ 

ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี  
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย  
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จ านวน  20  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
ท้ังในองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง  และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม  
6. วิธีการด าเนินการ  
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ 

หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา แล้วแต่
กรณี  

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง   
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม  หรือเข้าร่วมประชุม  หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ  

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา    
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
10. ผลลัพธ์  
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี  
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ ๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
 
 
 
 
 

 
 



(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 
  

   

   
     ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านวัง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
……………………………………….……………………………..………..……… 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะท่ี  3  ( พ.ศ. 2560 – 2564 )  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  5  มกราคม  2559  และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตส่ีปี  ( พ.ศ. 2561 – 2564 )  เพื่อเป็นมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยมุ่งเน้นสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบั ติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ให้ เป็นไป
วัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ท่ี เว็บไซต์  อบต.บ้านวัง  www.banwang.go.th  ท้ังนี้
ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันท่ีประกาศนี้   จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   15   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                  
        (นายประยูร  ยันประเวช) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
    
 

 

http://www.banwang.go.th/

