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ค าน า 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหาย     
ในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ      
เป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือ     
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป
พร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนิน
ชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม            
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว 
บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี                       
พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลหนองสรวงขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม      
ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗          
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย  
 

************************************ 
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สารบัญ 
เนื้อหา            หน้า 
ส่วนที่ ๑  บทน า 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร     ๒ – ๔ 
  หลักการและเหตุผล        ๔ – ๕ 
  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน       ๖ 
  เป้าหมาย         ๖ 
  ประโยชน์ของการจัดท าแผน       ๗ 
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
  บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
  มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต      ๙ 
  มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๑๐ 
  มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๑๑ 
  มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ       ๑๒                                            

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 
  มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต      ๑๔ – ๓๔ 
  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๓๕ – ๖๕ 
  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๖๖ – ๘๒ 
  มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ๘๓ – ๑๐๓ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคผนวก 
  ส าเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๔)  

และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๔) 
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-๑- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
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-๒- 

ส่วนที่ ๑ 
 

บทน า 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่       
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ        
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นที่ส าคัญ จึงต้องมีหลักการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักการบริหารที่มีกระแสส าคัญในช่วงนี้ คือ การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในปี ๒๕๔๖ รัฐได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance)      
ซึ่งในมาตรา ๕๒ ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง                     
การของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อชุมชน       
เป็นองค์กรพ้ืนฐานของการบริหารงานภาครัฐและเป็นกลไกลที่ส าคัญต่อชุมชน เป็นองค์กรพ้ืนฐานของการบริหารงาน
ภาครัฐและเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในระดับต าบล ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพสูงมาก
ในการบริหารงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดกับประชาชน จึงสามารถทราบความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
รวมถึงยังรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีความคล่องตัวในการบริหารงานและยังเป็นองค์กร        
ที่สามารถระดมสรรพก าลังจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการสะท้อน
ปัญหาและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

   ๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ 

๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
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-๓- 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม         

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย                     
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

๒. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น 

๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

๔. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เ พ่ือให้ตนเอง
ได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

ส าหรับสภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตใน อปท .จากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาและ
เสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตใน อปท. ได้สะท้อนสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน อปท. ซึ่งสามารถแบ่ง
สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน อปท. ได้ดังนี ้

๑. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชีการจัดซื้อ               
จัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่พบว่ามีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบฯ                          
และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการให้จัดท าและ ไม่จัดท า ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่ม 
อปท.ไม่จัดท าอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท.  

๒. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล โดยข้อมูลตัวเลขจากการส ารวจพบว่า 
การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่าร้อยละ ๑๒ มีญาติหรือ
พวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง โดยร้อยละ ๓๕ 
บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ต าแหน่งของตนแสวงหาผลประโยชน์ ร้อยละ ๑๐ บุคลากร
ของ อปท.มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐานการเงิน ขณะที่มีร้อยละ  ๗ บุคลากรและผู้บริหาร
ท้องถิ่นบางส่วน มีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน เช่น การเขียนเติมจ านวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงิน
เก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วไม่น าส่งคลัง ซึ่งเมื่อมีการกระทาอย่างเป็นประจ า หรือบางทีพอเก็บเงินได้มาก ๆ ก็ไม่น าส่งหรือ
มีการหนีไป หรือส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการน าของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็น                       
การส่วนตัว ตลอดจนการปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  
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๓. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมายในส่วนช่องว่าง
ของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร้างของ อปท.เอง  

๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม จริยธรรม 
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีบาง อปท.ที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานท้องถิ่นท่ีได้บรรจุเข้ารับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่
ระดับ ปวช.ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือไม่มีความรู้เฉพาะด้านดีพอ เช่น  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ         
การก าหนดราคากลาง หรือ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และส่วนหนึ่งพบว่า หัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้าน
การพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือบุคลากรของ อปท .ขาดความรู้                  
ความเข้าใจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ อบต. ตลอดจนส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่น มีพฤติกรรมแสวงหา
ผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหารท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ของ อปท.ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และควรรู้ เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจ เป็นผลท าให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ
ผิดพลาดได้  

๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต ที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ  
๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ ส่วนระบบการตรวจสอบภายในของ อปท . มักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ                    
อปท.ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และฝ่ายสภาท้อ งถิ่น
ของ อปท.ที่ต้องท าหน้าที่เป็นฝ่ายก ากับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารใน อปท .ให้ถูกต้อง
เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชนแต่กลับพบว่าปัจจุบันฝ่ายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น จึงท าให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย 

๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมีอิทธิพล จากการศึกษาพบว่า                    
ใน อปท.บางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและอ านาจของฝ่ายการเมือง                 
ที่ครอบง า หรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่ หรือกีดกันผู้เสนอ
ราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้า
ที่จะให้การเป็นพยานเพ่ือเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกของคนในสังคมไทยมานาน เช่น                     
ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผู้มีบารมีการส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจ
หน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 

๒. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ                        
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า                  
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ    
ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือน
ต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘                   
อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็น           
อันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย        
ปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
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แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต              
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหา    
ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือ           
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจาก                        
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่                       
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่  ๓                    
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี          
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ                      
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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-๖- 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ใช้เป็นแนวกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการ  โดยยึด           

หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

๔. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันละตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
   ๖. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๗. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ  ฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  ๘. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

๙. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย 
   ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๖. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนประชาชน มี
จิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ 

๗. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
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๘. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

-๗- 

๙. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง        
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   ๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
   ๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง   การทุจริต 
   ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ      
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

๖. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม             
มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความ ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

๗. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๘. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ 

๙. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
๑๐. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
๑๑. องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการ

ทุจริต 
 

 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๘- 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๙- 

ส่วนที่ ๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที ่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑ . ๑ ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ า ย ป ร ะ จ า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑). โครงการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
๒). โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ที ่
๓). โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 
๔). โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานและลกูจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล              
บ้านร่อม 
๕). มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อตา้นการทุจริต 
๖). โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

- 
 
- 
 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
- 

- 
 

- 
 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
- 

 

 ๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑). โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และดูแลสิ่งแวดล้อม 
๒). โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพยีงและ
เกษตรอินทรีย ์
๓). โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ  
พอเพียง 

๘๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๘๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๘๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 

 

 ๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑). โครงการพัฒนาเด็ก
ครอบครัวและเยาวชน 
๒). โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน 
(กิจกรรม “โตไม่โกง”)  
๓). กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนต่อตา้นการทุจริต 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 

 

มิติที่ ๑ 
 

รวม ๑ มาตรการ ๑ กิจกรรม 
๙ โครงการ  

๗๓๐,๐๐๐ ๗๓๐,๐๐๐ ๗๓๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๑๐- 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๒. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑ การแสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต 

๑). กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล                
บ้านร่อม 

- - -  

 ๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑). มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารานบุคคล 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
๒). มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายอบต.บ้านรอ่ม 
ปลัด อบต.บ้านร่อม และหวัหนา้
ส่วนราชการ 
๓). มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
๔). กิจกรรมพัฒนาแผน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจา้ง 
๕). กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
๖). โครงการจ้างส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน 

- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

 ๒.๓ มาตรการการใช้
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใ ช้
อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ ห้
เป็นไปตามหลักการ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

๑). กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒).โครงการลดขั้นตอนระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
๓). มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
๔). มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.และ
หัวหน้าสว่นราชการ 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๑). โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน / บุคคลที่มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
๒). กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๓). กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 

 

 ๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๑). มาตรการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
๒). มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐแล
องค์กรอิสระ 
๓). มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 

มิติที่ ๒ 
 

รวม ๘ มาตรการ ๖ กิจกรรม 
๓ โครงการ  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๑๑- 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๓. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนรว่มของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 

๑). มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
๒). กิจกรรมอบรมให้ความรู้    
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓). กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต.
และการรับเรื่องร้องเรียนกับ
การเงินการคลัง 
๔). โครงการประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายเพื่อแจ้งข้อมูลขา่วสารที่
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนใน
ต าบล 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 ๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

๑). โครงการจัดเวทีประชาคม
ต าบลบ้านร่อม 
๒). กิจกรรมการด าเนินงาน                   
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์   
๓). โครงการองค์การบริหารส่วน
ต าบลสัญจร               
๔). กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน / ร้องทุกข์รับทราบ 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 

๓,๐๐๐ 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 

๓,๐๐๐ 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 

๓,๐๐๐ 
 
- 

 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑). กิจกรรมส่งเสริมมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
๒). กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ อบต.                  
บ้านร่อม 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

 

มิติที่ ๓ 
 

รวม ๑ มาตรการ ๖ กิจกรรม 
๑ โครงการ  

๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๑๒- 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๔. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

๑). โครงการจัดท าแผน
ตรวจสอบภายในประจ าป ี
๒). โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
๓). กิจกรรมติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน อบต.             
บ้านร่อม 

- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

 

๔. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๒ การสนับสนุน 
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ
บริหารหรือการ
บริหารราชการ               
ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

๑). มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุต่งต้ัง การ
โอน ยา้ย  
๒). กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
๓). กิจกรรมการเผยแพร่                  
ข้อมูลข่าวสารการบริหาร
งบประมาณ การรับ–การจ่าย
ของ อบต.บ้าน 
๔). กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแล การจัดซ้ือจัดจ้าง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

 ๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

๑). โครงการส่งเสริมความรู้             
ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งส าหรับผู้บริการและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
๒). กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาท้องถิ่น 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

 

 ๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

๑). กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต 
๒). กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธก์รณีพบเห็นการ
ทุจริต 
๓). กิจกรรมบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 

มิติที่ ๔ 
 

รวม ๑ มาตรการ ๗ กจิกรรม 
๑ โครงการ  

- - -  
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-๑๓- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๓ 
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-๑๔- 

ส่วนที่ ๓ 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ                       
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหา                      
ความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง                     
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่า                    
การที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้ง
สร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือ
หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป                 
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ                  
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว                        
แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงาน
หรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา
คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส
ส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงาน
องค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม องค์การบริหารส่วนต าบล                  
บ้านร่อม จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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-๑๕- 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 ๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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-๑๖- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา         
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ          
การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร    
ในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เกิดความตระหนักในการ
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์             
สุขของประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดให้มีการด าเนินกิจกรรม 
  - ฝึกอบรมสัมมนา 
  - จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ๖.๒ ติดตามประเมินผลกิจกรรม 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๑๗- 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีความตระหนักในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่โดยมุ่งสัมฤทธิ์ของงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ความซื่อสัตย์ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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-๑๘- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ       
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงาน
เป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็น      
ในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธร รมในการป้องกันการทุจริต               
มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่
และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน        
ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือ
หน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้         
ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการ  ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 ๓.๓ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 ๓.๔ เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ  
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๑๙- 

๗. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 ๗.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 ๗.๓ จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 ๗.๔ เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิด
ความเหมาะสม 
 ๗.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 ๗.๖ วัดและประเมินผลโครงการฯ 

๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 ๑๐.๒ บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 ๑๐.๓ ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อ
การท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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-๒๐- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม       
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท      
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่
ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย 
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจ    
ของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้     
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ดังกล่าวนี้ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม      
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก                     
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท า
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๒๑- 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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-๒๒- 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่การเป็น

ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น อบต.บ้านร่อม จึงได้ก าหนด
แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจ ริต อาทิ 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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-๒๓- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่อง
เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนร่วม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๒ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๓ เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์                   
ทับซ้อน 
 ๖.๒ ประชุมคณะท างานฯ 
 ๖.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๔ จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๖.๕ จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และใช้
แอปพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 ๖.๖ จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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-๒๔- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตรระดับพ้ืนฐาน
จากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด
ในองค์กร 
 ๑๐.๒ คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑๐.๓ รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผนแพร่ต่อสาธารณชน 
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-๒๕- 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่ เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้               

ที่ผิดกฎหมายได้ เ พ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง                  
ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติ
ของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความ
ห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่า
ไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน 
คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า ๓ อย่าง เพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง” ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และ
ระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตร        
เพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น          
เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน       
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
ในชุมชนของตนเอง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในต าบลมีจิตส านึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ก าหนดตามความเหมาะสม 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ๖.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวมทุก
ชุมชน) 
 ๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 
 ๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 ๖.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความสะอาด
ถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๒๖- 
 

๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจน เด็ก 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 ๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดู งานหมู่บ้ าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส า เร็จ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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-๒๗- 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดนเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี เกษตรอินทรีย์ คือการท า
การเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน 
ทางน้ า และทางอากาศเพ่ือส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศน์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม ใช้ปัจจัย       
การผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่า
ทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีต้นทุนการผลิตต่ าเพ่ือคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง  แก่มวลมนุษยชาติ และ
สรรพชีวิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ              
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังให้ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและเยาวชนในชุมชน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์โดย
วิทยากรในชุมชน 
 ๖.๒ ศึกษาดูงานการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จในชุมชน  

๖.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
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-๒๘- 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ และสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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-๒๙- 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระ
ราชทางแนวทางด าเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้
ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่าง ๆทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎร
โดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ 
“ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วยดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้
ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้ จริง โดยมี
หลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความ
พร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงจัดท าโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง      
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนในชุมชน 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้ามายรับทราบ 
 ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้รวมโครงการ 
 ๖.๓ ศึกษาดูงานสถานที่จริง 
 ๖.๔ ฝึกปฏิบัติงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด และสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองได้ 
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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-๓๐- 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

  

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเด็กครอบครัวและเยาวชน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ
ความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด โดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของการขาด
ศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้น การส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคืนสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ 
อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรม คุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตว์ ส่งผลให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มี
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มี
จิตส านึกที่ดี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเด็กครอบครัวและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะ
พัฒนาตนเอง ให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่ง
คงของชาติ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและเยาวชน 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 

๖.๒ จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติวิทยากรในชุมชน 
 ๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
๖.๖ ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๗ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๓๑- 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการด ารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตว์ สุจริต 
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๓๒- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี
และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา ๖๗ 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริกรสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้ (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้อง
ส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็น
รากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผล
ที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตว์ การยึดมั่นในความสัตย์จริง รู้จักแยกแยะ
ถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคม
ส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๓๓- 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

๖.๒ แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาน าหลักสูตร โตไปไม่โกง มาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาใน
สังกัดของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมให้การอุดหนุน 
 ๖.๓ ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะท างานฯ 

๖.๔ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
๖.๕ สรุปผลการด าเนินการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ มีการน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม หรือที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมให้การอุดหนุน 
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีภูมิ คุ้มกัน     
ทางสังคม 

 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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-๓๔- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคนในชาติให้มี
จิตส านึกในกี่ต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความ
ตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมสภาเด็ก เยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภา
เด็กและเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรม แนวทาง
ในการด าเนินการ 
 ๖.๒ จัดประชุมคณะท างาน 
 ๖.๓ ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่ก าหนด 
 ๖.๔ สรุปติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๑๐.๒ สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป 
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-๓๕- 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๒. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน            
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ทีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ขงชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทย         
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPL) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น               
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง            
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPL) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ้งเน้นการกระจายอ านาจอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกราบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการ
ส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างาน
ในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่
มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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-๓๖- 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน     
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ          
หลักธรรมาธิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และนกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 ๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การรับรู้
ของสาธารณชน 

๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการตอต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
 ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ ปี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ผู้บริหารมอบนโยบาย / มาตรการ / แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต 
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๓ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๔ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณ 
 ๖.๕ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๖ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 ๑๐.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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-๓๗- 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านร่อม เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานของ อบต. ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน 
การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มี
คุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
การท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และ
การให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของ อบต.บ้านร่อม 
 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้า
มาท างาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของ อบต.บ้านร่อม จ านวน ๑ มาตรการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน  
 ๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 ๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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-๓๘- 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

๑๐.๒ แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๑๐.๓ กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
๑๐.๔ ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงาบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                                

ไม่น้อยกว่า ๘๐ % 
 ๑๐.๕ บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า ๘๐ % 
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-๓๙- 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าร่อม และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่                        
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนละขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อมนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรสมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท า การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ                  
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต.บ้านร่อม ปลัด อบต.บ้านร่อม และหัวหน้าส่วนราชการ           

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมมอบนโยบาย /แนวทางในการมอบหมายงาน  
 ๖.๒ จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 ๖.๓ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 ๖.๔ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๕ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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-๔๐- 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 ๑๐.๒ ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๑๐.๓ ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
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-๔๑- 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะบริหารให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ เป็นเรื่องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดพัสดุ       

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุม 
 ๖.๒ จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 ๖.๓ ประชุมคณะท างาน 
 ๖.๔ ก าหนดมาตรการ / แนวทาง / กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ๖.๕ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 ๖.๖ ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 ๖.๗ รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๔๒- 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 ๑๐.๒ มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๔๓- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาแผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนละปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.๓ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 ๖.๒ รวบรวมจัดเก็บข้อมลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 ๖.๓ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๔ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 ๑๐.๒ มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง       
เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๔๔- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็น
ตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาธิบาล   
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมจึ งได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อมทุกโครงการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ- จัดจ้างรายโครงการ 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ- จัดจ้าง ตามแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจานเสียงไร้สาย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม และชุมชนต่าง ๆ  

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็ปไซต์ 
บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๔๕- 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๑๐.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๔๖- 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อบต.ในฐานะผู้ให้บริการ    
ก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่ จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ อบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ  อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอก
เขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีใ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 ๖.๒ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนตามรูปแบบที่ก าหนด 
 ๖.๓ สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้ทราบ 
 ๖.๔ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 ๖.๕ ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๖..๖ น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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-๔๗- 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สาธารณชน 
 ๑๐.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ ๘๐ % 
 ๑๐.๓ ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม 
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-๔๘- 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน          
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา อบต.บ้านร่อม จึงได้
จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของ  
อบต.ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน 
 ๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลบ้านร่อม 
 ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
  ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๔๙- 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ให้
ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 
 ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ของ อบต.บ้านร่อม เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อ                
คณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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-๕๐- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมาย                
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป    
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวม       
ทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่   
ของ อบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ
สาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวย
ความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๓.๒ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ      
โดยทั่วกัน 
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-๕๑- 

๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

  ๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  ๖.๔.๓ จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  ๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  ๖.๔.๕ จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  ๖.๔.๖ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  ๖.๔.๗ การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 ๖.๕ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 ๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการจัดท า
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ              
ขอรับบริการ 
 ๑๐.๔การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
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-๕๒- 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็น
การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า      
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และ        
การตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 ๖.๓ ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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-๕๓- 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต. นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ของ อบต.ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  สั่งการ 
 ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๕๔- 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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-๕๕- 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพ่ือบรรลุผล
ตามความประสงค์ โยอาจท าให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมใน
จิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป ท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล                 
บ้านร่อม จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม 
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี
อย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่าความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
สังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน  / บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้มุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็น                  
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓.๔ เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล                
บ้านร่อม มีค่านิยมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ๔.๒ ผู้ท าประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ๔.๓ การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติคนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า                
๑๐ คน /ปี 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดตั้งคณะท างานฯ 
 ๖.๒ ประชุมคณะท างานฯ 
  - ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
 ๖.๓ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ  
 ๖.๔ จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร เว็ปไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
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-๕๖- 

๖.๕ เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชน
ตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

๖.๖ จัดท าท าเนียบหน่วยงาน / บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ จ านวนหน่วยงาน / บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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-๕๗- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และ
อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้าน
เข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
ขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ๓.๓ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ๔.๒ ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าร่อม 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๒ ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน      
ผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๓ จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๕ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 ๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
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-๕๘- 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่า
ของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ละมีจิตสาธารณะ 
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-๕๙- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ า    
แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภ ายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ             
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะ       
ของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น 
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภค
และจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจาก
เป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง 
ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย        
ของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
อีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านร่อม คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ ลดการใช้ทรัพยากรน้ าและ
ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรใน
เขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มี
รายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้
ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ าศูนย์
เรียนรู้ ประจ าศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร  

๔. เป้าหมาย 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลบ้านร่อม 
 ๖.๒ ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ๖.๓ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 ๖.๔ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 ๖.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
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-๖๐- 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวชี้วัด 
 ๑๐.๑ จ านวนบุคคลที่ด ารงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๑๐.๒ ขยายผลองค์ความรู้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๖๑- 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการประเมิน
ที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่
เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหาร
จัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงาน
ต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้าง
แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
 ๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมหน่วยงาน 
 ๖.๒ ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม โดยมีกรอบดังนี้ 
  - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
  - ห้ามปฏิบัติหน้าที่อ้ือประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง 
  - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
 ๖.๓ ประกาศให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 ๖.๔ จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี 
 ๖.๕ ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 ๖.๖ รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงปฏิบัติ
ราชการในปีต่อไป 
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-๖๒- 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 

๑๐.๒ ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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-๖๓- 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้
อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต          
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ส าคัญ 
 ดังนั้น จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและ                   
องค์กรอิสระ อาทิตย์  

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 ๖.๒ รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 
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-๖๔- 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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-๖๕- 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน         
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน           
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า องคารบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
 ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม โดยปฏิบัติตามขั้นตอน        
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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-๖๖- 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี      
ส่วนร่วม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้มีประสิทธิภาพ 
 มากยิ่งข้ึน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร      
ของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียก
สถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส
อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้         
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้    
โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 ๓.๒ เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 ๓.๔ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้มีข้อมูล                  
ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 ๖.๒ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ๖.๓ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 ๖.๔ จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ 
 ๖.๕ ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ / หรือระบบ Call 
Center 
 ๖.๖ จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๖.๗ จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริการ 
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-๖๗- 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม       
ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 ๑๐.๒ จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 ๑๐.๓ จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ๑๐.๔ ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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-๖๘- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน 
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน      
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ระบุ
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ       
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว         
จากการท างานที่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ            
ความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่ าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างานและ
มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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-๖๙- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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-๗๐- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และ 
                     การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน
ของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใ ส 
ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ อบต. และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารง านของ 
อบต. ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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-๗๑- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในต าบล  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเ พ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/
โครงการของ อบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง 
ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ  อบต.              
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่
ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ 
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่างถูกต้องและ
โปร่งใส 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต. 
 ๓.๔ เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

๓.๕ เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 ๓.๖ เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบต. สื่อมวลชนและประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของ อบต.ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
 ๔.๑ จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของ อบต. 
 ๔.๒ จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 ๔.๓ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 ๔.๔ จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ อบต. 
 ๔.๕ จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
 ๔.๖ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 ๔.๗ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
 ๔.๘ จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
 ๔.๙ จัดท าของที่ระลึก 
 ๔.๑๐ รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 ๔.๑๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๔.๑๒ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๑๓ จัดท า spot 
 ๔.๑๔ เสียงตามสาย 
 ๔.๑๕ อ่ืนๆ  
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-๗๒- 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ด าเนินการประชุม 
 ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ 
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ออกแบบ                      
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ  อบต.และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
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-๗๓- 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมต าบลบ้านร่อม 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม
โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความ
ต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าโครงการจัดท าเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 ๓.๓ เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
 ๓.๔ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 ๓.๕ เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 
 ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มา
ซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 ๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๔ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 ๖.๕ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 ๖.๖ จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 ๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 ๖.๘ จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๗๔- 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑๐.๒ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 ๑๐.๓ ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
 ๑๐.๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 ๑๐.๕ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๑๐.๖ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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-๗๕- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการด าเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้       
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระ
ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื ่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ อบต.กับประชาชนในพื้นท่ี 

๔. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๖.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 

๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๗๖- 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม    
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๑๐.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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-๗๗- 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสัญจร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย                       
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์            
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระ
ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้
จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสัญจร เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่     
อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่า
บริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน 
 ๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ        
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกับประชาชนในพื้นท่ี 

๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ออกไปให้บริการแก่ประชาชน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ก าหนดให้ออกขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมสัญจร ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา 
ชุมชน 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๒ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๖.๓ ประสานงานกับทุกกอง เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชน 
 ๖.๔ ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการ 
 ๖.๕ ประสานงานกับทุกส่วนงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๓,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต อบต. ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของ อบต. 
 ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.ร่วมรับฟังความคิดเห็น 
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-๗๘- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบ
โดยเร็วไม่เกิน ๑๔ วัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๙. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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-๗๙- 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม           
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตาม
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 ๓.๒เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน / โครงการต่าง ๆ ของตน 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 ๓.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ๖.๒ จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๖.๓ เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๖.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 ๖.๕ เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 ๖.๖ เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 ๖.๗ รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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-๘๐- 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๙. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการจัดท าเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน / โครงการต่าง ๆ  
 ๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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-๘๑- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็น
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในกา ร
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมิลผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 ๖.๒ จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 ๖.๔ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  จ านวน ๒ คน 
  (๒) ผู้แทนสมาชิกสภา     จ านวน ๒ คน 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ      จ านวน ๒ คน 
  (๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรมการฯด าเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ปีละ๒ ครั้ง เป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
   ๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อมส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   ๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมมอบหมาย 
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-๘๒- 

 ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ / คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๖ การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ๖.๗ การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 ๖.๘ จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อมพร้อมตัวชี้วัด 
 ๖.๙ การติดตามและประเมินผล 
 ๖.๑๐ การจัดสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงด าเนินการ
แก้ไขต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๙. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๑๐.๒ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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-๘๓- 

มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑ การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ  อบต. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการ
กระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายใน
มาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติ        
มิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากร
ขององค์กรเป็นอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 ๓.๓ เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
และป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความ
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๖.๒ ตรวจทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๖.๓ ตรวจทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๖.๔ ตรวจทายระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ / หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้อยแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
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-๘๔- 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 ๑๐.๒ มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๑๐.๓ มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๔ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์     
ของงาน 
 ๑๐.๕ เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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-๘๕- 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด อบต.จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 ๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ ก าหนด 
 ๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๖.๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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-๘๖- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ 
หรือเอกชนทั้งขยาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ ใน
ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ด าเนินงานในภาพของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่น ๆ ที่อาจจะข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท า
ให้การปฏิบัติและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๘๗- 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๖.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนารับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๖.๓ การรวมรวบผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 ๖.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 ๖.๕ น าผลการประเมินไปปรับปรุงและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖.๖ เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซรด์ของหน่วยงานและสื่อ
สังคมออนไลท์ของหน่วยาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖               
ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๑๐.๒ สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต                  
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๘๐ 
ในระดับมาก) 
 ๑๐.๔ การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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-๘๘- 

มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยว 
กับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 
การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชน
เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
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-๘๙- 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/    
การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเอง
เห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง              
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการ
ลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๙๐- 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากีบ ดูแลการบริหารงานบุคคล โยให้น าผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 ๑๐.๒ มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารบุคคลต่อสาธารณชน
และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
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-๙๑- 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการ
ด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความ
โปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผล
การด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงาน
ดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 ๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๙๒- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ – การจ่าย  
ขององค์การริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององ๕การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกจ่าย
ออกจากคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อมก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้ไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้อไปด้ วย
ความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม              
“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ – จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม” เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบิหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ส่งผลให้เกิดการใช้
งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ๓.๒ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
  - รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ๖.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 ๖.๓ มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ 
 ๖.๔ เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 ๖.๕ สรุปผลการรับ – จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ทางเว็ปไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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-๙๓- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง รายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อมท าให้เกิดความเปร่งใส 
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-๙๔- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) จึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม โดยต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือ                
การบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีสวนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็ปไซด์ และที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๒ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมีการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 ๖.๓ ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกข้ันตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็ปไซด์ และที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๙๕- 
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
 

-๙๖- 

มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง  เงื่อนไข และหลักเกณฑ์    
ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบครอบ ความช านาญ 
ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
ตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม และท าให้การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ร่อมต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าร่อม อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง
เสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน
ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิก
ท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๙๗- 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการ / แผนงาน 
 ๖.๒ ก าหนดกรองเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 ๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การจัดอบรมด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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-๙๘- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการ
ให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกั บท้องถิ่น         
ด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ          
มีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษา    
ดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมี
ความเจริญก้าวหน้า 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท างานตาม
บทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 ๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง 
 ๖.๓ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๙๙- 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และ
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 ๑๐.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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-๑๐๐- 

มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน                           
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนร่วม การยก
ย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของ
จิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับ
ผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มัก
เกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 ๓.๒ ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ อบต.บ้านร่อม เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
 ๖.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 ๖.๔ สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๖.๕ เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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-๑๐๑- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
 ๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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-๑๐๒- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนใน

สังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิด
การเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

 ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์ 
 ๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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-๑๐๓- 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ 
การทุจริต 

การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต  เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เ พ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่ง เสริม สนับสนุน และสร้ างค่านิยม                                  
ในการต่อต้านทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 

สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
๖.๒ ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในบูรณาการเอต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 

สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
๖.๓ หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน

ทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตนและประชาชน 
๖.๔ หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 

แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๖.๕ สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 ๑๐.๒ เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม 
ที่ ๑๐๒  /๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
******************** 

  ตาม หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที ่ปช. ๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดท าแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย        โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA)  เมื่อปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  
 

  เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล              บ้านร่อม 
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจิต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านร่อม ประกอบด้วย  
  ๑. นายสะอาด  บุญม ี     ปลัด อบต.บ้านร่อม      กรรมการ 
  ๒. นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์    รองปลัด อบต.บ้านร่อม      กรรมการ 

  ๓. นางวรนุช เปรมใจ     ผู้อ านวยการกองคลัง               กรรมการ 

 ๔. นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ    หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.บ้านร่อม    กรรมการ 

 ๕. นายสนั่น  อู๋เจริญ     นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน          กรรมการ 
        ผู้อ านวยการกองช่าง 

 ๖. นางสาวกนกวรรณ  ไกรทอง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ    กรรมการ/เลขานุการ 
    

  ให้ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งมีหน้าท่ี พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดเป็นจดัท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป และคณะกรรมการประเมินตดิตามแผนป้องกันและปราบการทุจริต ๓ ปี ประจ าป ี(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)                                       
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ประกอบด้วย  
  ๑. นายสัมภาษ  อยู่พร้อม  นายก อบต.บ้านร่อม      ประธานกรรมการ  

 ๒. นายมนพ ระษารักษ ์  รองนายก อบต.บ้านร่อม      กรรมการ 

 ๓. นายพีระพล  ลิ่มจันทร ์  รองนายก อบต.บ้านร่อม      กรรมการ 
  ๔. นายสะอาด  บุญม ี  ปลัด อบต.บ้านร่อม          กรรมการ 
  ๕. นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์ รองปลัด อบต.บ้านร่อม      กรรมการ 

  ๖. นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลดั อบต.บ้านรอ่ม        กรรมการ 

 ๗. นางสาวกนกวรรณ  ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ    กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 
 
 

/ให้คณะกรรมการ... 
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  ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี ในการด าเนินการตดิตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจนด าเนินการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และรายงานผลต่อนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านร่อม ต่อไป  
 
   ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    สั่ง ณ วันท่ี ๑๘  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
 
 
 
 
 

       (ลงช่ือ)…...........……………………. 
(นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
---------------------- 

  ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดท าแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย         โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านรอ่ม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 

 

(นายสัมภาษ อยู่พร้อม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


