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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ ความเสี่ ย งในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่ งชี้ความเสี่ ยงของการทุจ ริ ตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้
คนในปั จ จุ บั น มุ่ ง เน้ น ที่ การสร้ า งความร่ ารวย ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ งเป็ น แรงจู งใจให้ เ จ้ าหน้ า ที่มี แ นวโน้ ม ที่จ ะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้
4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

-25) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยละ และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นวาการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2.หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาคการเมือง ภาคราชการปรากฏข่าวการทุ จริตตามสื่ อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมิ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทั่ ว โลกที่ จั ด โดยองค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับ101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้ เห็ นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันกาทุจริตไม่ว่าเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้ มที่ล ดน้ อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้ การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสั งคมไทยประกอบด้ว ยปั จจัย
ทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะใน
หมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจั ย
ทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง

-3ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสู ง ขึ้ น ได้ นั้ น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต้ อ งมี ร ะดั บ ธรรมาภิ บ าลที่ สู ง ขึ้ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้ การดาเนิน การขับ เคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ า งๆ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3.วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people s
participation) และตรวจสอบ (People
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายการบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัย ในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

-42) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5.ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มตั้ งแต่ร่ว มคิด ร่ว มทา ร่ว มตัดสิ นใจรวมถึงร่ว มตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่ งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิ ทธิภ าพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2

-5ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ปี2561
ปี2562
ปี 2563 ปี 2564
มิติ
ภำรกิจตำม
โครงกำร/กิจกรรม/
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
มิติ
มำตรกำร
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1.กำร
1.1 การสร้าง 1.1.๑(1) มาตรการ
สร้ำง
จิตสานึกและ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
สังคมที่ ความ
ประมวลจริยธรรมของ
ไม่ทนต่อ ตระหนักแก่ องค์กรปกครองส่วน
กำรทุจริต บุคลากรทั้ง ท้องถิ่น”
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย 1.1.๒(1) กิจกรรมให้
บริหาร
ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์
ข้าราชการ
ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ
การเมืองฝ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
และฝ่าย
1.1.3 (2) มาตรการ
ประจาของ
“จัดทาคู่มือการป้องกัน
องค์กร
จัดทาคู่มือการป้องกัน
ปกครองส่วน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ท้องถิ่น
1.2 การ
1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ 10,000 10,000 10,000 10,000
สร้างจิตสานึก เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ
และความ
โลกร้อนในเขตพื้นที่ของ
ตระหนักแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนทุก
80,000 80,000 80,000 80,000
ภาคส่วนใน 2) โครงการส่งเสริม
ท้องถิ่น
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
1.3 การสร้าง 1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
จิตสานึกและ ทางสังคมให้เด็กและ
ความ
เยาวชนองค์กรปกครองส่วน
ตระหนักแก่ ท้องถิ่น
เด็กและ
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
เยาวชน
มิติที่ 1
รวม
2 มำตรกำร 1 กิจกรรม
2 โครงกำร

หมำย
เหตุ
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2.กำร
บริหำร
รำชกำร
เพื่อ
ป้องกัน
กำรทุจริต

ภำรกิจตำม
มิติ
2.1
มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใส่ในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
2.1.1(1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล

ปี2561
ปี2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)

หมำย
เหตุ

2.1.1(2) มาตรการออก
คาสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วน
ราชการ
2.1.2(1) กิจกรรม
“ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี”
2.1.2(3) กิจกรรม
“สร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2.1.3(1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ
2.1.3(2) โครงการจ้าง
สารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
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ภำรกิจตำม
มิติ
2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
2.3.1(2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.2(1) มาตรการการ
มอบอานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.2(2) มาตรการมอบ
อานาจของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2(3) มาตรการมอบ
อานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

2.4.1(1) กิจกรรม ยกย่อง
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์

ปี2561
ปี2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ หมำย
เหตุ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
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ภำรกิจตำม
มิติ
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
2.5.1(2) กิจกรรม “การ
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านร่อม
2.5.2(1) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
2.5.2(2) มาตรการ
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน”
2.5.3(3) มาตรการ
“ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านร่อมว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”

มิติที่ 2

รวม

8 มำตรกำร 5 กิจกรรม
2 โครงกำร

ปี2561
ปี2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ หมำย
เหตุ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
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ภำรกิจตำม
มิติ
3.กำร
3.1 จัดให้มี
ส่งเสริม และเผยแพร่
บทบำท ข้อมูลข่าวสาร
และกำรมี ในช่องทางที่
ส่วนร่วม เป็นการ
ของภำค อานวยความ
ประชำชน สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนรวม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อานาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
3.1.1 (1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.บ้านร่อม
ให้มีประสิทธิ์ภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
3.1.1 (2) กิจกรรม
“การออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
3.1.1 (3) กิจกรรม
“อบรมให้ความรู้ตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”
3.1.2 (1) มาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญและหลากหลาย”
3.1.2 (2) กิจกรรม
“ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
อบต. และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ
“จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. บ้านร่อม

ปี2561
ปี2562
ปี 2563 ปี 2564 หมำย
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เหตุ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)

-10มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
3.2.1 (1) โครงการ
จัดประชาคมแผนชุมชน
3.2.1 (2) กิจกรรม
การดาเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ อบต.
บ้านร่อม
3.2.2 (1) มาตรการ
กาหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน
อบต.บ้านร่อม
3.2.3 (1) มาตรการ แก้ไข
เหตุเดือดร้อน ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.2.3 (2) กิจกรรม
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ

ปี2561
ปี2562
ปี 2563 ปี 2564
หมำย
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
เหตุ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)

-11มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ
3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
3.3.1 (1) มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนา อบต.
3.3.1 (2) กิจกรรม
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตาบล
3.3.1 (3) กิจกรรม
การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชน
3.3.2 (1) มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
3.3.3 (1) กิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.
3.3.3 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านร่อม

มิติที่ 3

รวม

8 มำตรกำร 8 กิจกรรม
1 โครงกำร

ปี2561
ปี2562
ปี 2563 ปี 2564 หมำย
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เหตุ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)

-12โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

4. กำร
เสริมสร้ำง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
กำร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
รำชกำร
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงาน
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
กาหนด

4.1.1 (1) โครงการ
จัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

4.2.2 (1) กิจกรรม การ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

4.1.1 (2) กิจกรรม
จัดทารายงานควบคุม
ภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรม
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

4.2.2 (2) กิจกรรม การ
มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
4.2.3 (1) กิจกรรม การ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

ปี2561
ปี2562
ปี 2563 ปี 2564 หมำย
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เหตุ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)

-13มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร

4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

4.3.2 (1) กิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร โดย
ตรวจสอบจากรายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปีของ
ผู้บริหาร อบต.
4.3.2 (1) กิจกรรม การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ในการตั้ง
กระทู้ถาม การแปรญัตติใน
การประชุมสภา

4.4 เสริม
4.4.1 (2) กิจกรรม
พลังการมีส่วน การพบเห็นการทุจริตแจ้ง
ร่วมของชุมชน อบต.ทางเว็บไซด์
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต
มิติที่ 4

รวม

- มำตรกำร 7 กิจกรรม
2 โครงกำร

ปี2561
ปี2562
ปี 2563 ปี 2564 หมำย
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เหตุ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)

-14ส่วนที่ 3
มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

วัตถุประสงค์

วิธีกำรดำเนินกำร

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.1.๑(1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
1.1.๒(1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทาคู่มือ
การป้องกัน จัดทาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน
จ้าง อบต.บ้านร่อม ยึดหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์
ส่วนรวมในการปฏิบัตริ าชการ
เป็นสาคัญไม่เห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1.จัดทาคูม่ ือปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.
บ้านร่อม
2.จัดประชุมพนักงานส่วนตาบล
ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.จัดทาคูม่ ือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิม่
พื้นที่ สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนใน
เขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์

1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วม
และตระหนักในการแก้ไขปัญหา
ในเรื่องสภาวะโลกร้อน
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับ
ประชาชนในการคัดแยกขยะ
ลดปริมาณขยะก่อนนาเข้าสู่
กระบวนการกาจัดขยะอย่างถูก
วิธี

1.โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะ
โลกร้อน เพิ่มพื้นที่สเี ขียว ตาบล
บ้านร่อม (โดยขอพันธุ์พืชจาก
สถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้)
2.จัดทาโครงการคัดแยกขยะจาก
ต้นทาง

ผลลัพท์

เป้ำหมำยพื้นที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ผู้บริหารพนักงานส่วนตาบล
พื้นที่ดาเนินการ
อบต.บ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 - 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
เป้าหมาย
ผู้บริหารพนักงานส่วนตาบลและ
ประชาชนในตาบล
พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลบ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 - 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

-15มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ
1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

วัตถุประสงค์

วิธีกำรดำเนินกำร
1.ดาเนินการการเรียนการสอน
หลักสูตรโตไปไม่โกงในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านร่อม

ผลลัพท์

เป้ำหมำยพื้นที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.
บ้านร่อม
พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 – 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

-16มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ

2.กำร
บริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำร
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใส่ในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

วัตถุประสงค์

วิธีกำรดำเนินกำร
1.จัดทาประมวลคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร

2.1.1(1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2.1.1(2) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
2.1.2(1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”
2.1.2(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”

1.ปฏิบตั ิงานบริหารงานบุคคลใน
อบต.บ้านร่อม ตามระเบียบ
บริหารงานบุคคล
2.จัดทาคาสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หัวหน้าส่วนราชการ
3.จัดทาการติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ

ผลลัพท์

เป้ำหมำยพื้นที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ผู้บริหาร อบต.บ้านร่อม
พื้นที่ดาเนินการ
อบต.บ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 - 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
เป้าหมาย
ผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนตาบล
พื้นที่ดาเนินการ
อบต.บ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 - 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

-17มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

วัตถุประสงค์

วิธีกำรดำเนินกำร

2.1.3(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบตั ิ
2.1.3(2) โครงการจ้างสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4.ดาเนินการปฏิบัติงานการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย

2.3.1(2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
2.3.2(1) มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัตริ าชการ
2.3.2(2) มาตรการมอบอานาจ
ของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.3.2(3) มอบอานาจ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522

1.จัดทาโครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
2.จัดทาคาสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หัวหน้าส่วนราชการ
3.จัดทาคาสั่งมอบอานาจ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

ผลลัพท์

เป้ำหมำยพื้นที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

5.โครงการจ้างสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมาย
ประชาชนในตาบลบ้าน
ร่อมได้รับประโยชน์
พื้นที่ดาเนินการ
อบต.บ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 - 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

-18มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

วัตถุประสงค์

วิธีกำรดำเนินกำร

2.4 การเชิดชู 2.4.1(1) กิจกรรม ยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
หน่วยงาน/
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

1.จัดทากิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบตั ิตน
ให้เป็นที่ประจักษ์

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

1.การจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านร่อม ระหว่างข้าราชการและ
ผู้บริหาร อบต.
2.ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
เช่น สตง. ปปช. คลังจังหวัด ท้องถิ่น
จังหวัด เป็นต้น
3.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน อบตบ้านร่อม
4.จัดทาการดาเนินการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนและแจ้งให้ประชาชนทราบ
โดยหนังสือ และเว็บไซด์ อบต.

2.5.1(2) กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
2.5.2(1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.2(2) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”

ผลลัพท์

เป้ำหมำยพื้นที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนตาบล
พื้นที่ดาเนินการ
อบต.บ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 - 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
เป้าหมาย
ประชาชนในตาบลบ้าน
ร่อมได้รับประโยชน์
พื้นที่ดาเนินการ
อบต.บ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 – 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

-19มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

3.กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วน
ร่วมของ
ภำค
ประชำชน

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนรวม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อานาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

3.1.1 (1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.บ้านร่อมให้มปี ระสิทธิ์ภาพมาก
ยิ่งขึ้น”3.1.1 (2) กิจกรรม
“การออกระเบียบจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”3.1.1 (3) กิจกรรม
“อบรมให้ความรูต้ าม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540”3.1.2 (1) มาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย” 3.1.2 (2) กิจกรรม
“ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรือ่ ง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. บ้านร่อม

วัตถุประสงค์

วิธีกำรดำเนินกำร
1.ดาเนินการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.บ้านร่อมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.จัดทาการออกระเบียบการ
ดาเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.บ้านร่อม
3.ดาเนินการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540แก่ประชาชน และ
พนักงานส่วนตาบล
4.ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย
ให้ประชาชนทราบ
5.ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต.
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลังให้ประชาชนทราบ
6.จัดให้มีช่องทางต่างๆ ที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. บ้านร่อม

ผลลัพท์

เป้ำหมำยพื้นที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ผู้บริหารและพนักงานส่วน
ตาบล โดยประชาชนใน
ตาบล บ้านร่อมได้รับ
ประโยชน์
พื้นที่ดาเนินการ
อบต.บ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 – 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

-20มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็นการรับ
และ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน

3.2.1 (1) โครงการ จัดประชาคม
แผนชุมชน
3.2.1 (2) กิจกรรม การ
ดาเนินงานศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์
ของ อบต.บ้านร่อม
3.2.2 (1) มาตรการ
กาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน อบต.บ้านร่อม
3.2.3 (1) มาตรการ แก้ไขเหตุ
เดือดร้อน ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

วัตถุประสงค์

วิธีกำรดำเนินกำร
1. โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน
2.ดาเนินการจัดให้มีศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ อบต.
บ้านร่อม
3.การกาหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน อบต.
บ้านร่อม
3.ดาเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บขยะมูลฝอย การคัด
แยกขยะจากต้นทาง
4.ดาเนินการรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

ผลลัพท์

เป้ำหมำยพื้นที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ประชาชนในตาบล
บ้านร่อมได้ประโยชน์
พื้นที่ดาเนินการ
อบต.บ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 – 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

-21มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3.1 (1) มาตรการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนา อบต.
3.3.1 (2) กิจกรรม ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตาบล
3.3.1 (3) กิจกรรม การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน
3.3.2 (1) มาตรการ แต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 (1) กิจกรรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
อบต.
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

วัตถุประสงค์

วิธีกำรดำเนินกำร
1.ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนา อบต. ที่มาจากภาค
ประชาชน
2.จัดกิจกรรมประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตาบล
3.จัดกิจกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
4. แต่งตั้งตัวแทนประชาคมที่ได้
จากการประชุมประชาคม เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง
5.จัดทาการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของ อบต.
6.จัดทาการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามมาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

ผลลัพท์

เป้ำหมำยพื้นที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ผู้บริหาร และพนักงาน
ส่วนตาบล ประชาชนใน
ตาบลบ้านร่อมได้
ประโยชน์
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลบ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 – 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

ส่วนที่ 3
มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

วัตถุประสงค์

วิธีกำรดำเนินกำร

4. กำร
เสริมสร้ำง
และ
ปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
รำชกำรของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงาน
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
กาหนด

4.1.1 (1) โครงการ จัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี

1.โครงการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี

4.1.1 (2) โครงการ จัดทารายงาน
ควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรม ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

2.จัดทารายงานควบคุมภายใน

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
บริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

4.2.2 (1) กิจกรรม การรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
4.2.2 (2) กิจกรรม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
4.2.3 (1) กิจกรรม การจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน

1.การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

3.จัดทาการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

2.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
การจ้างจากตัวแทนประชาชน
3.จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

ผลลัพท์

เป้ำหมำยพื้นที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลบ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 – 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
เป้าหมาย
ประชาชนในตาบล
บ้านร่อมได้ประโยชน์
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลบ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 – 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

ส่วนที่ 3
มิติ

ภำรกิจตำม
มิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

4.3.2 (1) กิจกรรม ส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร ในการตั้งกระทู้ถาม

วัตถุประสงค์

วิธีกำรดำเนินกำร
1.ดาเนินการประชุมสภา อบต.ให้
เป็นไปตามระเบียบฯ ส่งเสริมการ
ตั้งกระทู้ถาม และการแปรญัตติ
ของสภา อบต.บ้านร่อม

4.3.2 (1) กิจกรรม การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลใน
การแปรญัตติที่ประชุม
4.4 เสริม
4.4.1 (2) กิจกรรม การพบเห็น
พลังการมีส่วน การทุจริต
ร่วมของชุมชน
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต

1.จัดให้มีช่องทางการแจ้งการพบ
เห็นการทุจริต แก่ อบต.

ผลลัพท์

เป้ำหมำยพื้นที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลบ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 – 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
เป้าหมาย
ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตาบล
ประชาชนในตาบลบ้านร่อมได้ประโยชน์
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลบ้านร่อม
ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2561 – 2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

