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ค าน า 
 

การจัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3 (พ.ศ. 2560 -2564)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความรู้ความเข้าใจกรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานปูองกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนในต าบลบ้านแพน และไม่ท าให้ประชาชนในต าบลบ้านแพนเกิดความคลางแคลงใจในการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการปูองกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการ
โดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตไปใช้ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้  ส าหรับกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส านักงาน  ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency Assessment : ITA)  ประกอบด้วย  4  มิติ  ดังนี้ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านแพน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านแพนจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3  (พ.ศ.  2560 -2564)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
                                                                                     ส านักงานปลัด 
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บทน า 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่  การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขั้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

         ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื่อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
2)  สภาพปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นไดดังนี้ 
             1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  
กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ทุจริต 
             2)  สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
            3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบซับซ้อนขึ้น  โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน   ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
            4)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทที่มีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่  การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 



7) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  เห็นคนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระเเสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลัษณ์คอร์รัปชัน  (Corruption Perception 
Index - CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency Interrnational- IT) พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555-2558 อยู่ที่ 35-38  
คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  โดยในปี 2558  อยู่อันดับที่  79  จาก  168  ประเทศไทยทั่วโลก  และเป็น
อันดับที่3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปร์ และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากปี  2558  ได้ล าดับที่  101  จาก  168  ประเทศซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศท่ีมีปัญหาคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยามยามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United 
Nations Convention Againdt Corruption - UNCAC) พ.ศ.  2546  การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่มีปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vetical  Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข่างต้นไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ   ขาดความเข้มแข็ง   
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี  
พ.ศ.  2560  จนถึงปี  พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ   
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศั กดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติต้านการทุจริต”มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  
Perceptions Index : CPI)ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ.  2564   
 
 
 
 
 



ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่มนปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (ทุจริต (Corruption  Perceptions Index : 
CPI) 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทีมีความ
โปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรม  สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม
มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการ
ฝุายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’saudit)ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

4) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการต่อต้าน



การทุจริต  (Anti - Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม   จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance)มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้าน
การปูองกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 

มิต1ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้าง
สั ง คมที่ ไ ม่
ทน ต่อการ
ทุจริต 
 

1.1  การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุ คคลทั้ ง ข้ า ร าชการ
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่นและฝุ าย
ป ร ะ จ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1.(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000  

1.1.1.( 2 )  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000  

1.1.1(3) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

 

1.1.1( 4 )  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปูองกันการทุจริต 

5,000 5,000 5,000 5,000  

 1.1.1(5) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000  

1.1.3. (1) โครงการให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแพน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

 

 รวม จ านวน 6 โครงการ 45,000 45,000 45,000 45,000  
 1.2. การสร้างจิตส านึก

และความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2.1. (1) โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว 

35,000 35,000 35,000 35,000  

 1.2.1.(2) โครงการจัดท ารั้วกิน
ได้ (พืชสวนครัวและส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ) 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 รวม จ านวน 2 โครงการ 55,000 55,000 55,000 55,000  
 1.3 การสร้างจิตส านึก

และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1(.1)  โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน ต าบลบ้านแพน  
(โตไปไม่โกง) 
 

20,000 20,000 20,000 20,000  

1.3.2.(1) โครงการประกวดค า
ขวัญต่อต้านการทุจริต 

5,000 5,000 5,000 5,000  

 รวม จ านวน 2 โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 2   
2.การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1.(1) กิจกรรมประกาศเจตน
จ า น งต่ อต้ า น กา ร ทุ จ ริ ต ขอ ง
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

- - - -  

รวม จ านวน 1 โครงการ   - - - -  
2.2 มาตรการสร้ า ง
ความ โปร่ ง ใส ในการ
ปฏิบัติการ 

2.2.1 (1) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายตามข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป”ี 
2.2.2 (2) กิจกรรม”การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด
จ้าง 
2.2.3 (1) โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้บริการ  

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

รวม จ านวน 5 โครงการ - - - -  
2.3 มาตรการใช้ดุลย
พิ นิ จ แ ล ะ ใ ช้ อ า น า จ
หน้าที่   ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

- - - -  

2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- - - -  

2.3.2 (2) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - -  

รวม จ านวน 3 โครงการ - - - -  
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินการกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

- - - - -  

รวม จ านวน - โครงการ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ.  2561 – 2564) 

มิติท่ี 2 ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบการ
พบการทุจริต 
 

2.5.1 (1)  มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

- - - -  

2.5.1 (2)  กิจกรรม”การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แพน” 

- - - -  

2 .5 .2  (1 )  มาตร ”.ให้ ค วาม
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

- - - -  

2.5.3  (1)  มาตรการแต่ งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

- - - -  

รวม จ านวน  4  โครงการ - - - -  
มิติที 3 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3 . 1  จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่ เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ร า ชกา รตามอ า น าจ
ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) โครงการอบรมให้มี
ความรู้ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของข้าราชการ พ.ศ. 2540 

3,000 3,000 3,000 3,000  

3.1.2 (1) มาตรการการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ ส า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย 

- - - -  

3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแพน” 

- - - -  

 รวม จ านวน 3 โครงการ 3,000 3,000 3,000 3,000  
 3.2 การรับฟั งความ

คิ ด เ ห็ น ก า ร รั บ แ ล ะ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคม
หมู่บ้าน 

5,000 5,000 5,000 5,000  

3.2.2 (1)กิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ 10,000 10,000 10,000 10,000  

3.2.3 (1) กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริ งให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- - - -  

 รวม จ านวน 3 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติท่ี 3 ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมา

ย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3  การส่ ง เ ส ริ ม ให้
ประชาชนมีส่ วนร่ วม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัด 
ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- - - -  

  3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- - - -  
 

3 . 3 . 3  ( 1 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
แพน 

- - - -  

 รวม จ านวน 3 โครงการ - - - -  

มิติท่ี 4 ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางและ
รายงานการควบคมุ
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1. (1)  โครงการจดัท า
รายงานการควบคมุภายใน 
 

- - - -  

4.1.2. (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน 

- - - -  

รวม จ านวน 2 โครงการ - - - -  
4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่ วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทาง
ที่สามารถด าเนินการ
ได้ 

4.2.2 (1)  กิจกรรมการรายงาน
ผลการการใช้จ่ายให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

- - - -  

4.2.3. (1)  โครงการอบรมการ
ตรวจพัสดุ 

10,000 10,000 10,000 10,000  

รวม จ านวน 2 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000  
4 .3   ก ารส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมสัมมนา
และศึ กษาดู ง าน เพื่ อ เพิ่ มพู น
ประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา 

200,000 200,000 200,000 200,000  

4.3.2 (1) โครงการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000  

รวม จ านวน 2 โครงการ 210,000 210,000 210,000 210,000  
 

 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลด
น้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้าง
ทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่
ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่ งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบัน
ยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม 
(Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์
แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีได้ต่อไปดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรม และจริยธรรม 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  

 
 



วิธีด าเนินการ 
          1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

         5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

10,000บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 

และจริยธรรม 
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามาน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ

องค์กรได้อย่างมปีระสิทธิ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

            การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้
เรียนรู้และปฏิบัติตามตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๑๘จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแพนจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

2. เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 

3. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แพน 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านแพนบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น

คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 
 
 

 
 

 



ระยะเวลาในการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)  

งบประมาณในการด าเนินการ 
 10,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน า 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ 

สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

3. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
หลักการและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
ความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงาน
อ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันในองค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนเห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุด
ความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง
ระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

วัตถุประสงค ์
1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

เป้าหมาย 
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

วิธีด าเนินการ 
1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวันและ

ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 

งบประมาณ 
5,000  บาท 

สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 
 
 
 

 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่ จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ
หรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรร
มาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
ตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อ

ผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน  

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ  

 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯตัวอย่างแผนปฏิบัติการ

ปูองกันการทุจริต ๒๑ 
4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิด

ความเหมาะสม 
5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

งบประมาณ 
5,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนิน

ชีวิตได้อย่างแท้จริง 
3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อ

การท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 

หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 

เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา 
ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 

ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการปูองกันการทุจริต
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนดังกล่าวนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต. 
2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน 
3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

เป้าหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

วิธีการด าเนินการ 
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน

โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณในการด าเนินการ 
10,000บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนประเมินความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ์  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนเกิดจิตส านึกที่ดีในการ

ต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนเพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลบ้านแพนเพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค ์
1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจิตส านึก ค่านิยม และ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

เป้าหมาย 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)  
 
 
 
 
 
 



งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 5,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ  ปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลบ้านแพน เพ่ือให้พนักงาน
ทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วน ต าบล   

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนมีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง 
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

เป้าหมาย  
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
วิธีการด าเนินการ  
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระยะเวลาการด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
 
 
 
 
 



งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด  
          พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ผลลัพธ์  

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว 
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ที่ผิด
กฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเ พ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอ
วิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 
3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึงไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่
อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอย
โดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จึงได้จัดท าโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนเพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจ านวน 9
หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแพนจ านวน 9หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนโดยบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแพนพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 9
หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. 
ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และ
องค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้ 
พืน้ที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนและแหล่งน้ า คู คลอง ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทุกชุมชน) 

2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อย
แต่ละชุมชน 

 
3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ

สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 

สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 

6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 

35,000บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารั้วกินได้ (พืชสวนครัว และส่งเสริมการปลุกผักปลอดภัยจากสารพิษ) 
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น โรงพยาบาลก็
ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการ
ด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษ
เหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปูองกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน 
คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือนการปลูกผักรับประทานเอง
แบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่
ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุ มชนบ้านสวนพอเพียง
ตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
2 .เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช้

สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 
4. ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง 
2 .ประชาชนทั่วไป 

พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

วิธีด าเนินการ  
1. ขั้นเตรียมการ - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้

ประสาน - รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  - บางกลุ่มย่อย แบ่ง
หัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน 

2 .ขั้นปฏิบัติ - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้สมาชิกที่ร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก - กระตุ้นการ
น าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน  - จัดให้มีการน าเสนอ
ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 

3. ขั้นประเมินผล - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
 - มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค  

(จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)  
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น 

          - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  
 
 
 
 
 
 



- มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 

– ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 

20,000บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านแพน 
                         (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) 
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลต าบลบ้านแพน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่
คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองใน
การกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

วัตถุประสงค ์
1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก 

รูปแบบ 
3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนต าบลบ้านแพน 
เชิงคุณภาพ 

          เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
3 ด าเนินการตามโครงการ 
4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

งบประมาณด าเนินการ 
20,000บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง  มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อสารถึงการ

ต่อต้าน การทุจริต 
 4.  เด็กและเยาวชนรู้ตักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝั งด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หาก
ปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและ
ส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริตขึ้นทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและ
พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค ์
1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต

คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มี

ความซื่อสัตย์สุจริต 
3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษา

ที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านแพน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่

เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 



1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนก าหนด 

   5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

งบประมาณด าเนินการ 
5,000บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการ

ต่อต้านการทุจริต 
4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

หลักการและเหตุผล  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 

ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่  ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจาย
อ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ  
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตาม
กรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า  โอกาสหรือช่องทางที่คนท างาน
ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง  ธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 



 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔๗ บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่  ทั่วประเทศ
ต่อไป  
 วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผน ปูองกันการทจุริตในองค์กรที่บริหาร  
เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
3. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  

วิธีด าเนินการ  
1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
5. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
8. รายงานผลการด าเนินงาน  

ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  

ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  

- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การ บริการส่วนต าบลบ้านแพนได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการองค์การบริการส่วนต าบลบ้านแพน ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริการส่วนต าบลบ้านแพน
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ องค์การบริการส่วนต าบลบ้านแพน ด้วยเหตุผลนี้เอง
จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
เป้าหมาย/ผลผลิต  

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 วิธีด าเนินการ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริการส่วน
ต าบลบ้านแพน โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการ องค์การบริการส่วนต าบลบ้านแพน ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริการส่วนต าบลบ้านแพน โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริการส่วน
ต าบลบ้านแพน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริการส่วนต าบลบ้านแพน  

5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริการส่วนต าบลบ้านแพนพิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริการส่วนต าบลบ้านแพนเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  
ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริการส่วนต าบลบ้านแพน  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุาย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่ เกี่ยวข้อง  

2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
 เป้าหมาย/ผลผลิต 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 วิธีด าเนินการ  

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว้  
ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  
 งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    1. กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 

2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน  

3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
4. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
6. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

เป้าหมาย/ผลผลิต  
1. หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

 วิธีด าเนินการ 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ  
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
 6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแพน  จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย 
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน
มี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม  
 วัตถุประสงค ์
          1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
  2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
   3. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนที่
ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย  
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  
วิธีด าเนินการ  
 1.  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 
 
 
 
 



  2.  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแพน ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

  2. ผลลัพธ์ - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน - สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ของเองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็น พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนใน
ฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะ
ทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  6) พ.ศ.2552  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ  ประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ  ที่แจ้ง
ให้เองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเองค์
การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น 
ลูกจ้างและพนักงาน ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๖๑ จ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ   
             2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน 

3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
4. เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

เป้าหมาย/ผลผลิต  
จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขต จงัหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 วิธีด าเนินการ 

 1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

   2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

 
 
 
 



   3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนทราบ  
   4. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
   5. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
   6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 งบประมาณด าเนินการ  
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ  
ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแพน จ านวน 1 ฉบับ   2. ผลผลิต – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 - การ
ให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตอบต.บ้านแพนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
3 .เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา 

ติดต่อขอรับบริการ 
4.เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวั ดผลการ

ด าเนินงานได ้
เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตอบต.บ้านแพน และผู้ที่มาติดต่อราชการกับอบต.บ้านแพน 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
วิธีด าเนินการ 

1 .จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2 .จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
4 .ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

         4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 



4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
4.8 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

         4.9 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่อง
ในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
งบประมาณด าเนินการ 

ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 
1 .ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ 
4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนบ้านแพน 
วิธีด าเนินการ 

1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่6)
พ.ศ.2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกอปท.ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีก
หลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกอปท.เอาไว้ การที่นายกอปท.จะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็
อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น อปท.จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกอปทให้รองนายกอปท ปลัดอปท และรองปลัด
อปท ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกอปท. 
วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

2.เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกอบต.เสนอนายกอบต. พิจารณา 
6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกอบต.ให้รองนายกอบต. ปลัดอบต. และรองปลัดอบต.ปฏิบัติ

ราชการแทน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1 .เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

วิธีด าเนินการ 
1.จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี

ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
3.ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ : “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน” 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแพนและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

2 .เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3 .เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

4 .เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุายองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแพนได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชก าร
ดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

 2.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น - ศึกษาข้อมูล และ
เอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น - ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว 

3.รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

4.วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
5.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
หลักการและเหตุผล  

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให ้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย  

กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริ ตจะ
เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ 
 พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 วิธีด าเนินการ  

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

           - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี  
             หรือคณะท างาน LPA จังหวัด  

- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
หลักการและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแพน รวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน  
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม 

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  
วิธีด าเนินการ  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ  

ด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  

4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแพนให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแพนตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนิ นการ
ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอบต.บ้านแพน  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของอบต.บ้านแพน 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของอบต.และตัวแทนหมู่บ้านได้รับรู้สิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจ
แล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอบต .กับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 คน 
 (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 20 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 50 คน) 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งบประมาณด าเนินการ 
30,000บาท 

 
 
 
 

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนxxxจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
 2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
 3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

 เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน” 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) การเผยแพร่
ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
วัตถุประสงค ์

1 .เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
2 .เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

          3 .เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
 - บอร์ดหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 

  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น

ได้เอง 
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้หมู่บ้านสามารถบริหารจัดการเอง 
ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้หมู่บ้าได้รับการเรียนรู้ รู้จักหมู่บ้านของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
หมู่บ้านในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้คนในหมู่บ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของหมู่บ้านใน
การพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของหมู่บ้านได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
เป้าหมาย 

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
วิธีด าเนินการ 

1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้เสียงตามสายในหมู่บ้าน 
3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

งบประมาณด าเนินการ 
 5,000บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หมู่บ้านสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในหมู่บ้าน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้ งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการอบต.เคลื่อนที่ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

อบต.เคลื่อนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการ
ในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้อบต.ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ 
อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิด
ว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงค ์

1.เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แพน ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

2.เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนกับประชาชน
ในพ้ืนที ่
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
พื้นที่ด าเนินการ 

ก าหนดให้ออกอบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดย 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
3.ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสั งคมในการประชาคม

ท าแผนพัฒนาชุมชน 
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 

        3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชน 

  4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
 
 
 
 
 



6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
     7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดออกให้อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
ในเดือนมีนาคม  2561  ของทุกปี 

งบประมาณด าเนินการ 
10,000บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกหมู่บ้าน ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด 

พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนอย่างท่ัวถึง 
2 .ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดย

ผู้บริหารร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน และความต้องการด้าน
สาธารณูปโภคของประชาชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และตอ้ง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

เป้าหมายการด าเนินการ  
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
วิธีการด าเนินการ  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
 ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559)หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มี
องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ขึ้น 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของอบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
วิธีด าเนินการ 
 1.จัดประชุมประชาคม เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบ อบต.จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ
เป็นองค์กรในการยกจัดท าร่างแผพฒาท้องถิ่สี่ปี  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ความต้องการของประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริ ต และให้ความส าคัญ
ในการต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการ
ปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 9หมู่บ้าน 
วิธีการด าเนินการ 

1.ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
แข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

2.มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนต่อไป  

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน จึงได้จัดท าโครงการการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนมีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ  ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กฎหมาย
ก าหนด  
 วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านแพน และ เป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแพน 

3. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแพน5 
พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
วิธีด าเนินการ   

1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน     2 คน 
 (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน    2 คน 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ        2 คน  
 (4) ปลัดอบต.)         เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (5) หัวหน้าส านักปลัด       เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 



 ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ด ี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว

เสนอผลการ ประเมินให้เองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนxxxทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแพนส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน มอบหมาย  
5) ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
6) การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
7) การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
8) จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านแพน พร้อมตัวชี้วัด 
 9)   การติดตามและประเมินผล 

          10) การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุ
ด าเนินการ แก้ไขต่อไป  
ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจึงได้มีการจัดท า
และรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ตามก าหนด 
เป้าหมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  
พื้นที่ด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  
วิธีด าเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  
ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
 

 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนขึ้น 
วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 
 
 
 
 



4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการ 
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน

ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้  
เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านแพน 
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
วิธีด าเนินการ  

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลxxxภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
ระยะเวลาด าเนินการ  

ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
อ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่
เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทาง
แพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง

ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

วิธีด าเนินการ 
1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
10,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร 
                                 สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานอบต. 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานให้มีความพร้อม
ที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแพนได้ด าเนินการ เพ่ือให้ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น
และพนักงานมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแพนจึงได้มีการจัดอบรมผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
พนักงานให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานให้มี
ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

3. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานอบต. 

พื้นที่ด าเนินการ 

ทัง้ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

วิธีการด าเนินการ 

1. ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานอบต.เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
ส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 

3. แจ้งให้ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานอบต .ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการ
ฝึกอบรม 

4. ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงาน
อบต.และรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแพนทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562)  
งบประมาณด าเนินการ 

  200,000บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ผลลัพธ์ 
1 ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานอบต .มีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและ

อ านาจหน้าที่ 
2 ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานอบต.ได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
3 การปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานอบต .เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

กฎหมาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่
ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี 
ส่วนร่วมในการท างาน 

2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนจ านวน 18 คน 

พื้นที่ด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

วิธีด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 

เพ่ือร่วมติดตามและตรวจเกี่ยวกับ 
2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

งบประมาณด าเนินการ 
10,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการงานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
ผลลัพธ์ 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชัน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

วัตถุประสงค ์

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน 

พื้นที่ด าเนินการ 

10,000  บาท 

วิธีด าเนินการ 

1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
2เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 

10,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับ

อปท 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6)
พ.ศ.2552 ก าหนดให้อบต.มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้าง
จิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติซึ่งอบต.บ้านแพนมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้
นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอย
สนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย
ร่วมกับอบต.บ้านแพนในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

อบต.บ้านแพนพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 3. 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่ 

เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลบ้านแพน  มามีส่วน

ร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับอบต. 

สถานที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

วิธีด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ

ปูองกันการทุจริต 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 

โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของอบต.การร่วมคิด ร่วม

พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
 
 
 
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริต

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  



5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างอบต.กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

งบประมาณด าเนินการ 
10,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค ์
1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ในพ้ืนเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

วิธีด าเนินการ 
1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

งบประมาณด าเนินการ 
30,000บาท 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6)
พ.ศ.2552  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วต าบลบ้าแพนมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ใน
ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนมีภารกิจหน้าที่ใน
การบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น 
ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน 
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับอบต .ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมท าร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน4. 

เปูาหมายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตอบต.บ้านแพนมามีส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
สถานที่ด าเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
วิธีด าเนินงาน 

 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของอบต.บ้านแพนในการร่วม
คิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริต
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๑๓๕ 

 
 
 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนกับบุคคล องค์กร ส่วน

ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  



งบประมาณด าเนินการ 
10,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่อบต.บ้านแพน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

1. 
การเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 

2. 
ทบทวนปรับปรุงและเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแพนและจัดหมวดหมู่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ดังกล่าวตามกรอบแนวคดิการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 4 มิต ิ

3. 
น าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ปรับปรุงแล้วตามข้อ 3 
มาจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตตามรูปแบบเค้า 

โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย 3 ส่วน 

 

4. 
ปฏิบัติตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 

 

5. 
จัดท ารายงานผล 


