
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔ ) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

****************** 

ดวยสํานักงาน ป.ป.ช. ใหองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต ๔ ป(พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔ )  โดยมีแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป เปนเครื่องมือกําหนดทิศทางในการ
บริหารงานทองถ่ิน  เพ่ือใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖ ๐  - ๒๕๖๔ ) โดยใหแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ และใหดําเนินการให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖ ๐  - ๒๕๖๔ ) กรอบยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ ๒๐ ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ  เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูง
กวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓
(พ.ศ. ๒๕๖ ๐  - ๒๕๖๔ )และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตตลอดจนแสดงใหเห็นถึง
เจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ในการตอตานการทุจริตอยางเปน
รูปธรรม สงเสริมการบริหารดวยความโปรงใส  มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  จึงขอประกาศใชแผนดังกลาว  
รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต แนบทายประกาศนี้ 

 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
(นางสาวอนันท   อรัญปกษ) 

                 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 
                          ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
                                นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
 (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 

 

 

 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 



คํานํา 

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนา ศักภาพ
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซ่ึงปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง  ทําใหเกิดความ
เสียหายในวงกวาง  โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสงัคม ระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเปนอยางมาก  การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ  ซ่ึงเปนหนวยงาน
หลัก ในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนา สามารถแขงขันกับตางประเทศได อยางทัดเทียม ท่ี
จะตองประสานความรวมมือ ท้ังภาคเอกชนและประชาสังคม เพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร  การ
จัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆกัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจน
คานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา  

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรมองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน
ข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติและ
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลบานถอนใหบรรลุเปาหมายและสัมฤทธิ์ตาม
วิสัยทัศนกําหนดไว 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



สารบัญ 

หนา 

คํานํา  

สารบัญ 

สวนท่ี 1  บทนํา           1 
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    1 
  หลักการและเหตุผล         2 
  วัตถุประสงคของการจัดทําแผน        3 
  เปาหมาย           4 
  ประโยชนของการจัดทําแผน        4 
 

สวนท่ี 2   แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป     5 
   โครงการ / กิจกรรม / มาตรการและจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินงานในปงบประมาณ 4 ป 5 
 
สวนท่ี 3   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ    13 
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1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร  
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน มี
วัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจ
เกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการ
ปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

     การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

     จากภาคสวนตางๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทํา
ใหเกิดการทุจริต 

2)ส่ิงจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะ

การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ

ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

4)การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ -จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือให

สวนที่ 1 
บทนํา 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 1 
 



~ 2 ~ 
 
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5)การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทํา
ใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษ
ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7)มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยก

ยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวา

การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริต

ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

2. หลักการและเหตุผล  
  

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน 
ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย 
ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปน
องคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ 
ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง 
สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI)ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการ ทุจริตคอรรัปชั่น
ท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT)พบวา ผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 
168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุด
พบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึง
สามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง  

แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน

การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ( United 

Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ   วาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ี

ทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคม

ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําให

สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 

วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ี

ยอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของ คานิยมและ

วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ

เขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึง มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตาน
ทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ  50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน 
     ทองถ่ิน  
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
     ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน รวมถึงประชาชนในตําบล  
 3) เพ่ื อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน เปนไปตามหลักบริหารกิจการ 
         บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ ( People’s audit) 
      ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           

      ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
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4. เปาหมาย 
 1)ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน    
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิด 
 ประโยชนสุขแกประชาชน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
 จริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของขาราชการ  
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
     ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
บานถอน  ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
     และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน  

 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน
รวมถึงประชาชนในตําบล มีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต( Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคการบริหารสวนตําบลบานถอน สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสวางแดนดิน ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมา
ณ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1.การสราง 
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต 

1.1 การสรางจิต 
สํานึกและความตระ 
หนักแกบุคลากรทั้ง
ขาราชการ การเมือง
ฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง              
ฝายสภาทองถิ่นและ
ฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1.1.1.ดวยการปฏิบัติราชการใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน 
(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
(2)โครงการสมุดความดีพนักงาน
จาง 
 
1.1.2 ดวยความประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
(1) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
อบต. บานถอน 
1.1.3 ดวยการไมกระทําใหเกิด
การขัดกันแหงผลประโยชน/
ผลประโยชนทับซอน 
 
(1) กิจกรรมใหความรู เร่ือง 
ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(2) มาตรการ “ปลูกฝงองคความรู
ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict 
of Interest” 
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5,0000 

 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

5,000 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
1.1 

จํานวน  3  โครงการ 
           1  กิจกรรม 
           1 มาตรการ 

6,000 6,000 6,000 6,000  

 1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน
สาธารณะ 
1) โครงการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวลดภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนที่ตําบล
บานถอน 
2) โครงการสงเสริมอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ปรับปรุงภูมิทัศนในตําบลบานถอน 
3) โครงการปลูกผักริมรั้ว 
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ตนในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1) โครงการสรางอาชีพสรางรายไดตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

2,000 
 
 

0 
 

0 
 

20,000 

 
 
2,000 
 
 
0 
 
0 
 
20,000 

 
 
2,000 
 
 
0 
 
0 
 
20,000 

 
 
2,000 
 
 
0 
 
0 
 
20,000 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
1.2 

จํานวน  4  โครงการ 
           0  กิจกรรม 
           0 มาตรการ 

22,000 22,000 22,000 22,000  

สวนที่ 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  

(พ.ศ. 2561-2564) 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 5 
 



~ 6 ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 1.3 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 ในความซ่ือสัตวสุจริต 
1) กิจกรรมประกวดคําขวัญ
ตอตานการทุจริต 
2) โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลบานถอน(กิจกรรม “โตไป
ไมโกง” ) 

 
2,000 

 
5,000 

 
2,000 

 
5,000 

 
2,000 

 
5,000 

 
2,000 

 
5,000 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
1.3 

จํานวน  1  โครงการ 
           1  กิจกรรม 
           0 มาตรการ 

7,000 7,000 7,000 7,000  

 รวมมิติที่ 1  จํานวน  8  โครงการ 
           2  กิจกรรม 
           1  มาตรการ 

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

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงนง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตาน
การทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

0 0 0 0  

 รวม ภารกิจตามมิติ  
2.1 

จํานวน  0  โครงการ 
           1  กิจกรรม 
           0 มาตรการ 

0 0 0 0  

 2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงในในการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม
หลักคุณธรรม 
(1) มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนา
สวนราชการ 
(3) กิจกรรม“สรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
2.2.2 สรางความโปรงใสในการ
บริหารการเงินงบประมาณ การ
จัดหาพัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอยางเครงครัด 
(1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป” 
(2) กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
(3) กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน
การใชจายเงินงบประมาณ” 
(4) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
(5) โครงการอุดหนุนศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ อปท.
ระดับอําเภอ 
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0 
 
 
 
 

0 
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0 
 

0 
 

0 
 

5,000 
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0 
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0 
 

0 
 

0 
 

5,000 

 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

5,000 

 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

5,000 

 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 6 
 



~ 7 ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
2.2 

จํานวน  2  โครงการ 
           3  กิจกรรม 
           0 มาตรการ 

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

 2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

2.3.1 จัดทําแผนภูมิ ขั้นตอน 
ระยะเวลา ดําเนินการ บรกิาร
ประชาชน เปดเผย ณ ที่ทาํการ
และในระบบสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
(2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือดําเนินการอ่ืนใดของผู
มีอํานาจในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
(1) มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการมอบอํานาจของ
นายก อบต. 
(3) มาตรการการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายก อบต. ปลัด 
อบต. และหัวหนาสวนราชการ 
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0 
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0 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
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0 
 
 

0 
 

0 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
2.3 

จํานวน  1  โครงการ 
           1  กิจกรรม 
           3 มาตรการ 

0 0 0 0  

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ 

2.4.2. ยกยองเชิดชูเกียรติที่ให
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
ของทองถ่ิน 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผูมีจิตสาธารณะ 
 
2.4.3. ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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0 
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0 

 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
2.4 

จํานวน  0  โครงการ 
           2  กิจกรรม 
           0 มาตรการ 

0 0 0 0  

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีไดทราบหรือรับ
แจงหรือตรวจพบการ
ทุจริต 

2.5.1.ดําเนินการใหมีขอตกลง
ระหวางบุคลากรในองคกรได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและการบริหาร
ราชการกิจการบานเมืองที่ดี 

     

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 7 
 



~ 8 ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  (1) มาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
(2) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน” 
 
2.5.2. มีการใหความรวมมือกับ
หนวยงานราชการจังหวัด อําเภอ
ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(1)กิจกรรม ใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล 
(2) มาตรการ “ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 
(3) มาตรการ“แตงต้ังผูรับผิด 
ชอบเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน” 
(4) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานถอนวา
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 
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0 
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0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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 รวม ภารกิจตามมิติ  
2.5 

จํานวน  0  โครงการ 
           1  กิจกรรม 
           5 มาตรการ 

0 0 0 0  

 รวมมิติที่ 2 จํานวน  3  โครงการ 
           8  กิจกรรม 
           8 มาตรการ 

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

3. การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

3.1.1.จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
(1) โครงการจัดทําคาบริการ
พื้นที่เว็ปไซตรายปและคาธรรม 
เนียมขื่อโมเมนเนมรายป เว็ปไซต 
ของ อบต.บานถอน 
(2) กิจกรรม “การออกระเบียบ
จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอน” 
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2,000 
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2,000 
 
 
 

0 

 

 
 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 8 
 



~ 9 ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  (3) โครงการใหความรู ใหความรู
แกพนักงานสวนตําบลและ
ประชาชนทั่วไป เร่ือง พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540”  
3.1.2.มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการบรหิารงาน
บุคคล การบริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คํานวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงานเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
เผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
(1) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล 
และการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
3.1.3. มีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการที่เปน
ประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน 
(1) โครงการจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอน 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
3.1 

จํานวน  3  โครงการ 
           2  กิจกรรม 
           0 มาตรการ 

7,000 7,000 7,000 7,000  

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในการ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
(1) กิจกรรมขับเคล่ือนกระบวนการ
ทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
และแผนชุมชน 
(2) กิจกรรมการดําเนินงานศูนย
รับเร่ืองราวรองทุกขขององคการ
บริหารสวนบานถอน 
3.2.2.มีชองทางใหประชาชนใน
ทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกได
โดยสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 9 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  (1)โครงการองคการบริหารสวน
ตําบลบานถอนเคล่ือนที ่
 
3.2.3. มีรายงานหรือแจงเปน
หลายลักษณอักษรใหประชาชนผู
รองเรียน/รองทุกขทราบถึงการ
ไดรับเรื่องระยะเวลาและผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข 
(1) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/
รองทุกขรับทราบ 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
3.2 

จํานวน  2  โครงการ 
           2  กิจกรรม 
           0 มาตรการ 

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

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

3.3.1.ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดทํางบประมาณ 
(1) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน 
(2) โครงการประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบลเพื่อ
ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินประจําป 
(3) กิจกรรมอํานวยการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
3.3.2. ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดหาพัสด ุ
(1) มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
3.3.3.ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน ประจําปจาก
หนวยงานภายนอก 
(2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ
อบต.บานถอน 

 
 
 
 

0 
 
 
 

15,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 

15,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 

15,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 

15,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
3.3 

จํานวน  1  โครงการ 
           2  กิจกรรม 
           3 มาตรการ 
 
 
 

45,000 45,000 45,000 45,000  

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 10 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 รวมมิติที่ 3  จํานวน  6  โครงการ 
           6  กิจกรรม 
           3  มาตรการ 

72,000 72,000 72,000 72,000  

4. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

4.1.1.มีการจัดทําและรายงาน
การจัดทําระบบควบคุมภายใน
ใหผูกํากับดูแล 
(1) โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป 
ประจําป 
(2) โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 
4.1.2.มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน โดย
ดําเนินการใหมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล 
(1) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน  

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
4.1 

จํานวน  2  โครงการ 
           1  กิจกรรม 
           0 มาตรการ 

0 0 0 0  

 4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได 

4.2.1.สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแล
การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย 
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
(1) มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบคุคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน 
ยาย 
4.2.2.สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของทางราชการ 
(1) กิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน 
(2) กิจกรรมรายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
4.2.3.สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแล
จัดหาพัสดุ 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 11 
 



~ 12 ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 
(2) โครงการอบรมใหความรู
คณะกรรมการตรวจการจาง 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
4.2 

จํานวน  1  โครงการ 
           3  กิจกรรม 
           1 มาตรการ 

0 0 0 0  

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถิ่น 

4.3.1.สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมี
ความรู ความเขาใจการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เก่ียวของไดกําหนดไว 
(1) โครงการอบรมใหความรูดาน
ระเบียบ กฎหมายทองถิ่น 
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น 
 (2) กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
4.3.2.สงเสริมสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารตามกระบวนการและ
วิธีการที่กฎหมายระเบียบที่
เก่ียวของไดกําหนดไวโดยไม
ฝกใฝฝายใด 
(1) กิจกรรมการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน 

 
 
 
 
 

0 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
4.3 

จํานวน  1  โครงการ 
           2  กิจกรรม 
           0 มาตรการ 

50,000 50,000 50,000 50,000  

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 

4.4.1.สงเสริมใหมีการดําเนินการ
เฝาระวังการทุจริต 
(1) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่น
โดยภาคประชาชน 
(2) มาตรการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการปองกันการทุจริต 
4.4.2.บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต 
(1) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

 
0 
 

0 
 
 
 
 

3,000 

 
0 
 

0 
 
 
 
 

3,000 

 
0 
 

0 
 
 
 
 

2,000 

 
0 
 

0 
 
 
 
 

2,000 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
4.4 

จํานวน  0  โครงการ 
           1  กิจกรรม 
           2 มาตรการ 

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

 รวมมิติที่ 4  จํานวน  4  โครงการ 
           7  กิจกรรม 
           3  มาตรการ 

53,000 53,000 53,000 53,000  

 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
       1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 
 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี ( Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนใน
สังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนํา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต 
ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังนี้ กลไกการนําหลัก
ธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนัน้ 
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปน
การสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม 
สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกร
ภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยหลัก
ความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปรงใส ( Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency) และหลักการมีสวนรวม ( Participation) ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดาน
ความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการ
ดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงจัดทําโครงการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการ
อางอิงท่ีใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวย
ความสําเร็จ ความซ่ือสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซ่ึงจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงาน
อ่ืนมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึง
กันและกันในองคกร 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุด
ความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปน
การสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน  
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสัตย สุจริตตองานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

4. เปาหมาย 
 พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

5. ระยะเวลา 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564) 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวัน
และสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร 
 6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป  

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ  

8. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย  
 10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขได  
 10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซ่ือสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตาม

 กําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 16 
 



~ 17 ~ 
 
                1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี รัฐบาลไดใหความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนวนโยบาย
ไวหลายแหลงไดแกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติ ใหมีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
แตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศองคการ
บริหารสวนตําบล บานถอน  เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบล บานถอน  ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล บานถอน ประจําป พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
และประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร องคการบริหารสวนตําบล บานถอนประจําป 
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559  ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมได
คือ คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึงการประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ังกายวาจา 
ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของ
ตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได
และผูมารับริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน 

 แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายท่ี 8 การบริหารจัดการท่ีดีระบุไววา 
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริหารสาธารณะโดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงท่ี
มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมท้ังจะวาง
มาตรการสําหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม ตามผลงานเพ่ือใหเกิดขวัญและ
กําลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสรางมาตรฐานดานคุธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาท่ี
ของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมท้ังปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจังเพ่ือใหภาคราชการเปนท่ีเชื่อถือไววางใจแก
ประชาชน 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖สิงหาคม๒๕๕๑มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว๕ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี๔การสงเสริมคุณธรรมใน
องคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตามโดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐตามกลุมเปาหมายดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายและ
ดําเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 

ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก  

ขอ 2 การซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพ่ือสวนรวม 
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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ขอ 11 มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลศ มีความ
ละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 
ขอ 12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเอง 

 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด สกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545  
ขอ 267 ความวา การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไดแกการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิัติงาน 
  องคการบริหารสวนตําบล บานถอน  ไดจัดทําประกาศองคการบริหารสวนตําบล บานถอน  
เรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอน ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน องคการ
บริหารสวนตําบล บานถอน  ประจําป พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 และประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร องคการบริหารสวนตําบล บานถอน ประจําป พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2559  ท้ังนี้เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง คณะผูบริหารและสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน  ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี เปนศรัทธา เชื่อถือไววางใจ ยกยองและชื่นชมของ
สังคม และประชาชนท่ัวไป 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล บานถอน ไดเห็นความสําคัญและความจําเปนใน
การนํานโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีรัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว มาสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล 
เปนรูปธรรมซ่ึงแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญคือการใหความรู สรางความเขาใจและสรางทัศนคติเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา 
 

3. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาล ท่ีบัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความ
โปรงใส 

2.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
ในการจัดซ้ือจัดจาง 

2.3 เพ่ือปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักรูเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นใหกับขาราชการและ
พนักงานจาง 

2.4 เพ่ือสงเสริมใหผูเขาอบรม นําความรู ท่ีไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

4. เปาหมาย 
ประกอบดวย  

1. พนักงานสวนตําบล   
2. พนักงานจาง   
3. คณะผูบริหาร 
4. สมาชิกสภาทองถ่ิน   

 

5. วิธีการดําเนินการ 
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย 
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6. ระยะเวลาการฝกอบรม 
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) 

 

7. งบประมาณในการดําเนินการ 
ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 1,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 

9. สถานท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาล ท่ีบัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความ
โปรงใส 

8.2 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ใน
การจัดซ้ือจัดจาง 

8.3 ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและ
ประชาชน  

8.4 ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรู ท่ีไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

11. การประเมินผล 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใช 

แบบทดสอบ 

     1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี

ผลประโยชนทับซอน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) 
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชน  ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
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ตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือ
บริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลบานถอน 
เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติ
ของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล บานถอน  มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน  
 ผลลัพธ 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะ
เขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชั่น เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ 
ท่ีนําไปสูการทุจริต คอรรัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซ่ึงเปนปญหาเชิง
โครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและ
คานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือ
สวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและ
พนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจ
ทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชน
สวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
บานถอน 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 21 
 



~ 22 ~ 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. วางแผน/การถายทอดองคความรู  
 2. ออกแบบกิจกรรม  
 3. จัดเตรียมเอกสาร  
 4. ดําเนินการจัดประชุม  
 5. สรุปรายงานการประชุม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 5,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 
 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
      1.2.2.ในการรักษาประโยชนสาธารณะ  

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานถอน 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change) ท่ี
ทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวเปนตน สวนหนึ่งเปน
ผลมาจากการตัดตนไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะ
โลกรอน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับ
กาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิด
ความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอน  

องคการบริหารสวนตําบล บานถอน จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลก
รอนในพ้ืนท่ีตําบล บานถอน ” เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยู
สวยงาม ( Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้นสํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบล บานถอน  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีการเกษตรของ
ประชาชนและพ้ืนท่ีสาธารณะในตําบลท่ีวางเปลาในเขตตําบลบานถอน เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกหมูบาน พรอมท้ัง
เปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบาน/ตําบล 

 
 
 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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3.  วัตถุประสงค                         

1 เพ่ือใหประชาชนในตําบลบานถอน ตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อันเปนสาธารณะรวมกัน 

2  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหหมูบานเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในตําบลบานถอน 

3  เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคา
ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน 

4  สงเสริมสนับสนุนใหหมูบาน/ตําบลเปนเมืองนาอยู สวยงาม(Beautified City) สรางความรมรื่นและ
คลายรอนแกประชาชนได   
4. กลุมเปาหมาย/ผลผลิต                

ประชาชนในพ้ืนท่ีรวมกันปลูกตนไมในท่ีสาธารณะท่ีวางเปลา 
5. วิธีการดําเนินการ 

1. ดําเนินการจัดทําหนังสือจากหนวยงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนพันธุกลาไมจากสํานักงานเพาะพันธุ
กลาไมจังหวัดสกลนคร จํานวน 500 ตนเพ่ือนํามาปลูกในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีวางเปลาในเขตตําบลบานถอน 

2. ประสานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนใน
พ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรม 

3. ประสานทางผูนําทองท่ีดําเนินการจัดเตรียมสถานท่ีในการปลูกตนไม 
4. ติดตามและประเมินผลโครงการโดยสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ    
 4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) 
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  2,000บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ                                    

1  ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
2  ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
3  ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4  ทําใหเด็กและเยาวชนกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นใน

หมูบาน/ตําบล 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศนใน
ตําบลบานถอน 
2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาการบุก
รุกพ้ืนท่ีปาสงวนเพ่ือขยายเขตพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของ
ประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนตาง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไม
ของประเทศไทย โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทย
ใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือแนวคิด
เรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพ่ือประโยชน 4 อยาง ” ปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบ
นิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือ
การกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือ
ประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องคการบริหารสวนตําบล บานถอน  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ตําบล จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบาน/ตําบล บาน
ถอน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในตําบลไดรวมกันอนุรักษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตนเอง 
3. วัตถุประสงค                         

เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมใน
หมูบาน/ตําบลมากข้ึน 
4. กลุมเปาหมาย/ผลผลิต                

1. ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 
๒๕ หมูบาน โดยปลูกไมพันธุตาง ๆ ใหเหมาะสมกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี ท้ังไมยืนตน ไมประดับ พืชผักสวนครัว
รั้วกินได เปนตน 

2. ดูและ อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีมีวัชพืชปกคลุม โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในพ้ืนท่ี 

3. ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวยคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานถอน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูนําทองท่ีคณะกรรมการหมูบานท้ัง ๒๕ หมูบาน 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีตําบลบานถอน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในตําบล บานถอน ท้ังแหลงน้ํา คูคลอง พ้ืนท่ีปา วัดวาอาราม หนวยงานตาง ๆ 
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานถอน ใหมีภูมิทัศนท่ีดีข้ึน 
6. วิธีการดําเนินการ 

1. ดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไม พัฒนาแหลงน้ํา คูคลองหนองบึง กําจัดวัชพืชท่ีปกคลุมแหลง
น้ํา ทําความสะอาดถนน รองระบายน้ํา ในตําบลบานถอน 
           2. จัดกิจกรรมพัฒนาหมูบาน ในวันสําคัญตาง ๆ ของไทย เชนในวันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ เพ่ือเปน
การปรับปรุงภูมิทัศนของหมูบานใหนาอยูและสรางความสามัคคีกลมเกลียวของคนในหมูบาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ    
 4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
          ไมไดใชงบประมาณในการดําเนินงาน 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 
 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 24 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ                                    

1  ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
2  สรางความสามัคคีกลมเกลียมของคนในตําบลใหตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี

อยูในตําบล 
3  ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4  แหลงน้ําตามธรรมชาติ คูคลองหนองบึง สะอาดเหมาะแกการใชในผลิตน้ําประปา และใชในการ

เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในตําบลบานถอน ได 
 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซ่ึงเห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ และอัตราการปวยจากโรคท่ีไมติดตอเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาล
ก็ตองเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือใหรองรับผูท่ีมารับริการ ซ่ึงเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการ
ดําเนินการเปนอันมาก และเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุเนื่องตนเหตุของปญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจาก
การบริโภคอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะอาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมท่ีไมปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการคาและพาณิชย ทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษ
เทานั้น ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปองกันปญหาท่ีเปนการแกท่ีตนเหตุแบบยั่งยืน 
คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารท่ีดี มี
ประโยชนแตกระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการท่ีจะเริ่มตนท่ีจะเรียนรูการปลูก
ผักดวยตนเอง ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบล บานถอน จึงไดจัดทําโครงการปลูกผักริมรั้วข้ึนเพ่ือใหประชาชนได
เรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน 
3. วัตถุประสงค                         

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางครัวเรือนเอง 
2. เพ่ืออนุรักษพืชผักทองถ่ิน พันธุพ้ืนเมือง และขยายพันธุพืชท่ีเปนสารอาหารใหคงอยูไว  
3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช

สารเคมีสงเคราะหใด ๆ  
4. ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. กลุมเปาหมาย/ผลผลิต                
ครัวเรือนตนแบบในตําบลบานถอน รวมโครงการปลูกผักริมรั้ว 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตําบล บานถอน 
6. วิธีการดําเนินการ 

ใหความรูแกครัวเรือนตนแบบในการปลูกและดูแลผักอินทรีย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ    
 4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
          ไมไดใชงบประมาณในการดําเนินงาน 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 25 
 



~ 26 ~ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ                                    

1  ครัวเรือนท่ีรวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย 
2  ครัวเรือนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง 
3  ครัวเรือนมีผักท่ีปลอดสารพิษไวบริโภคเองเกิดการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน

ตอตนเองและเกิดการแบงปน 
 

ขอ 1.2.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯรัชกาลท่ี 9 ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร 
พรอมท้ังไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตาง ๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
แกไขปญหากับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ โดยเนน
ใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน ” และ
ขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต ” ดวยดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปน
ข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิคทางวิชาการสมัยใหมท่ี
เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความ
ตองการของหมูบาน สามารถวางแผนผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของเกษตรกรไดดวย
ตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดเล็งเห็นความสําคัญของการสรางอาชีพ สรางรายไดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวตามความเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนท่ีในหลักสูตรตาง ๆ ใหกับประชาชนผูวางงานมีรายไดนอยสามารถเลี้ยงตนเองได 
3. วัตถุประสงค                         

1. สงเสริมอาชีพใหกับครัวเรือนท่ียากจนและวางงาน 
2. สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็ดโคนนอยในตําบลบานถอน 
3. สามารถนําความรูท่ีไดมาปรับใชในชีวิตประจําวันสรางรายไดเสริมใหกับครัวเรือนท่ียากจนและ

วางงานได 
4. ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง   

4. กลุมเปาหมาย/ผลผลิต                
ประชาชนท่ีวางงานและมีรายไดนอยในเขตตําบลบานถอน จํานวน 8 หมูบาน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตําบลบานถอน  
 
 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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6. วิธีการดําเนินการ 

1. ประชาสัมพันธโครงการกับกลุมเปาหมายท่ีสนใจเขารวมโครงการทราบ 
2. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็ดโคนนอยกับผูเขารวมโครงการ  
3. ฝกปฏิบัติจริงในการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็ดโคนนอย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    
 4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
          ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ                                    

1  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด 
2  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ดตามความตองการของตลาด  
3  ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดเสริมแกครัวเรือน  

4. ผูเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 

5. เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
     1.3.1. ในความซ่ือสัตยสุจริต 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึก ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซ่ึงการสรางคานิยมท่ี
ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน 
หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย
และสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

องคการบริหารสวนตําบล บานถอน   ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญ
ตอตานการทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาท่ีเกิดข้ึนและ
พรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและ
แกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนา
ตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวน
ตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแก

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)      
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ี
ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความ
ดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการตอตานการทุจริต 
 3.4 เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค  

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบล บานถอน   
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ี
เกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด  
 5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด  
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีองคการบริหารสวนตําบล บานถอน  กําหนด 
 5.5 ทําพิธีมอบวุฒิบัตรและของรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบล บานถอน   

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบล บานถอน   

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล บานถอน จํานวน 2,000บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล บานถอน   
 
 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต  
 10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึง
การตอตานการทุจริต 

10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนในตําบล กิจกรรม “โตไป ไมโกง” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก  เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักษาความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ี
ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนา
คนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน
และจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น  

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานถอน (กิจกรรม “โตไปไมโกง ”) ข้ึน เพ่ือเปนการสราง
ภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
และเปนการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลท่ีสุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชน
รักความถูกตอง มีความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดย
ชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวมมีความรับผิดชอบ
ตัวเองในการกระทําใด ๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละผลประโยชนสวนตน เพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวม 
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4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบล บานถอน จํานวน 50 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ี
เกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ  
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
 7. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบล บานถอน จํานวน 5,000บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล บานถอน   

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจรติ 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานถอน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือ
จากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู
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การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ  50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตอง
มีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําได
เทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความ
ขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางาน
ในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  

แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ี
คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ี ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใสมีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล บานถอน   
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหารงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน    

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ปจํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

 - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล บานถอน   
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล บานถอน  เปน
บุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล บานถอน    
      3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได 
      3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  
      3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
     องคการบริหารสวนตําบล บานถอน    
6. วิธีดําเนินการ 
      6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล   
     6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
      6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล  
      6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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      6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
      4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
      สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล บานถอน    

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
       10.1 ผลผลิต  
    - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 
    - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
       10.2 ผลลัพธ  

- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวารอย   
  ละ 90  

    - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
                ไมต่ํากวาระดับ 3 

   - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ 

     เจาหนาท่ีได 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล
บานถอน   

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบล บานถอน  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล นั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไม
มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับ
สํานัก กอง   ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความ
สะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผล
ใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา   
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอน จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย  
 (1) นายก มอบหมายใหรองนายก   
 (2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน    

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  

 - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจรติ 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมา
ของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอน  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล เสนอมา   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคมของทุกป 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

      2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผูอํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 

โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวน
ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัด
จางขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน และชุมชนตางๆ ภายในพ้ืนท่ีตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการเปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลังองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  

 - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 

โครงการท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 รวมท้ัง
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) หมวด 3 คณะกรรมการและศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง ขอ 82/3 ในอําเภอ
หนึ่งใหองคการบริหารสวนตําบล รวมกับการจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสาร การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ ณ ท่ีวาการอําเภอหรือสถานท่ีท่ีอําเภอเห็นสมควรโดยใหนายอําเภอรับผิดชอบดูแล การ
ดําเนินงานของศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจาง ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอแทนองคการ

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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บริหารสวนตําบล เพ่ือทําหนาท่ีเปนสื่อกลางประชาสัมพันธใหผูท่ีสนใจไดเขามามีสวนรวมรับผิดชอบคาใชจายใน
การอํานวยการของศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  
 2. วิทยุกรมการปกครอง ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0318/ว 2988 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2544 เรื่องซักซอม
แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจาง ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเขียน แบบพิมพเพ่ิมเติมในศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ 
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ี มท 0808.3/9314 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2546 เรื่อง 
หารือการขอรับการอุดหนุนคาใชจายในการอํานวยการของศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตั้งงบประมาณอุดหนุนคาใชจาย
ใหแกศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอได 
 4. การดําเนินงานตามโครงการดังกลาวมีภาระคาใชจายในดานวัสดุอุปกรณการปรับปรุงซอมแซม
ครุภณัฑ,คากระแสไฟฟา และการบริการในดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน 
จึงมีความจําตองขอรับการสนับสนุนเปนคาใชจายในเรื่องดังกลาวจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตตําบล
บานถอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือตั้งงบประมาณในการอุดหนุน
หนวยงานท่ีเปนเจาภาพในการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือหรือการจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับอําเภอข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการซ้ือการหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2535 รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซ้ือ –จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการขอมูลผูมารับบริการอยางรวดเร็ว ถูกตองตามเจตนารมณของ
กฎหมาย 
 3.2 เพ่ือสงเสริมนโยบายภาครัฐ ตามมาตรการปองกันหรือลดโอกาสสมยอมกันในการเสนอราคา 
 3.3 เพ่ือสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการของทองถ่ินโดยการรับขอมูล
ขาวสารของทองถ่ินท่ีถูกตองและโปรงใส 
 3.4 สนับสนุนใหมีสถานท่ีกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการรับและเปดซองสอบราคา 
ประกวดราคา 

4. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 5,000 บาท 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดประชุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตตําบลบานถอน เพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางระดับอําเภอวาจะมอบใหหนวยงานใดเปนเจาภาพในการ
ดําเนินการจัดทําโครงการเสนอขอรับเงินอุดหนุน 
 5.2 จัดทําโครงการเพ่ือตั้งงบประมาณอุดหนุนหนวยงานท่ีเปนเจาภาพในการดําเนินการอํานวยการใน
ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางระดับอําเภอ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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7. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 8.1 มีศูนยกลางประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอน 
 8.2 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางท่ัวถึงและทัน
เหตุการณ 
 8.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง สามารถใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ีโดยตรงให
สมบูรณยิ่งข้ึน 
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ใหสั้นลง  
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลบานถอน   

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกเมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
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ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึง่ของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการ
แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและ
แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบลบานถอน ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได  
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลบานถอน และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ  
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  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 - 2564  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได  
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด   
หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดหรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตาํบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552  ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ 
รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบใน
ข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบล 
บานถอน จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัดไดปฏิบัติราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายก ใหรองนายก ปลัดปฏิบัติราชการแทน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ  

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดอบต.และ
หัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยาง
ยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของ
การกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหาร
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา   
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ   
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต  
 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
      2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวน
รวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแก
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําใน
การสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ีไดรับการคัดเลือกระดับ
หมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ ในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือ
เปนขวัญกําลังใจใหประชาชนมีความมุงม่ันชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลป  
                 วัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป  
 3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน  
                 ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานถอน   
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
 6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน  

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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      2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร 
พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตอง
หันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิด
ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย 
และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
  

 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานถอน คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม
ราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงให
สอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนย
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรได
นอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร   
ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบรกิารฯ ประจาํตําบลบานถอน   
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสัมพันธศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน  
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณดําเนินการ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ 
 10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

10.2  ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบล 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม 
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานใหสูงข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม“จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน กับปลัดองคการ
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บริหารสวนตําบลบานถอน และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอม
คณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
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 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 

      2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ี
ตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลังมีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตาม
ขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.
แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการ
จังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการ
และดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด 
เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
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 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน เพ่ือความ
โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณในการดําเนินการ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

10.2 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีด ี
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซ่ึงในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
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ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ข้ึนเพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติให
เปนแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
บานถอน ใหผูรับบริการผูมีสวนไดเสีย  คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร

สวนตําบลบานถอน   

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานถอนวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดิน
ท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงไดจัดทํา
มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล บานถอน วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชน
หรือผูมีสวนไดเสียไดทราบ ชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอ
รองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการ
ชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทาง
หนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดแีละตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
   พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลลัพธ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
       3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ  

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําคาบริการพ้ืนท่ีเว็บไซตรายปและคาธรรมเนียมช่ือโมเมนเนมราย
ปเว็บไซต ของ อบต.บานถอน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว  เพ่ือท่ีประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปน
จริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 1 เว็ปไซต  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผล
เสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 - 2564 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 2,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 
บานถอน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไววา
ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบานถอน วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เรื่อง คาธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ข้ึน 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย   จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้  
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน  
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง  
 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบานถอน วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25 61 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ  
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25 61 เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด  

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน   
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ  

โครงการท่ีท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานสวนตําบลและประชาชนท่ัวไปเรื่อง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540 ไดกําหนดหนาท่ีใหหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติอยู

หลายประการเชน หนาท่ีดําเนินการเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนดในการจัดหา
ขอมูลขาวสารใหประชาชนท่ีขอเปนการเฉพาะราย หนาท่ีตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการทราบ เหตุผล
ท่ีหนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาท่ีท่ีจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความ
ยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา 
รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมท้ังการนําเรื่องความ
โปรงใสเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพ
ของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 

การท่ีผูบริหารและเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวและเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐเพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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ความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริม
ใหมีรัฐบาลท่ีบริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือใหพนักงานสวน พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล บานถอน มีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540 อยางถูกตอง   และประชาชนใน
ตําบลบานถอน ไดรูถึงสิทธิของตน   องคการบริหารสวนตําบล บานถอน จึงไดจัดทํา “ โครงการ ใหความรูแก
พนักงานสวนตําบลและประชาชนท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ” 
 

2.  วัตถุประสงค                         
 2.1  เพ่ือให พนักงานสวนตําบลบานถอน  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล บานถอน และ
ประชาชนท่ัวไป มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540    

2.2 เพ่ือให พนักงานสวนตําบลบานถอน  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล บานถอน สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540  ไดอยางถูกตอง 

2.3  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปในตําบลบานถอน ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
3. กลุมเปาหมาย                  

พนักงานสวนตําบลบานถอน พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล บานถอน และประชาชนท่ัวไปใน
ตําบล บานถอน   
4. วิธีการดําเนินการ 

จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย                    
5. ระยะเวลาดําเนินการ     

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน  5,000.- บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
          สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    
 9.1    พนักงานสวนตําบลบานถอน พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบานถอน และประชาชน
ท่ัวไปในตําบลบานถอน มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานสวนตําบลบานถอน และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบานถอน สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 

9.3   ประชาชนในตําบลบานถอน ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   

พ.ศ.2540 

      3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรให ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ องคการ
บริหารสวนตําบลบานถอนและการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิ
ใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายใน ตําบลบานถอน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

      3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน  

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 หนา 63 
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โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สรางความ
นาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชน
ตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาใน
การเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ี
ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ใหประชาชนไดรับทราบ  
 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลอยางถูกตองและโปรงใส 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน  
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย  
 6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบลและประชาชน  

4. เปาหมาย 
 จัดทําแผนพับรายงานการดําเนินงานประจําป   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
 6.2 ดําเนินการประชุม  
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ  
 6.4 ผลิตสื่อแผนพับประชาสัมพันธ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณในการดําเนินการ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ซ่ึงออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปนตัวชี้วัด โดยกําหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน และมีความพึง

พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
      3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1.  ช่ือโครงการ :กิจกรรมขับเคล่ือนกระบวนการทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ชุมชน/หมูบานจะเขมแข็งได ไมสามารถทําไดโดยการสรางจากบุคคลภายนอกหมูบาน/ชุมชน หรือทํา
โดยการสอนฝกอบรมเทานั้น หมูบานท่ีเขมแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของหมูบาน มีการคิดวิเคราะห
เรียนรูรวมกันมีกิจกรรมแกไขปญหาของหมูบาน รวมท้ังเพ่ิมคุณคาทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในหมูบาน 
ดังนั้นทุกหมูบานจึงตองรวมมือกัน สรางพลังมวลชน และใชพลังมวลชนในการพัฒนาหมูบาน กรมการพัฒนา
ชุมชน เปนเครื่องมือเสริมสรางขีดความสามารถของหมูบานในการแกไขปญหาของหมูบานดวยตนเอง บนพ้ืนฐาน
ของขอมูล การคิด การตัดสินใจ และลงมือกระทําของคนในชุมชน โดยดําเนินการสงเสริมกระบวนการแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมูบาน มีเปาหมายใหทุกหมูบานมีแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมูบานเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา 
วางรากฐานวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในหมูบาน ท้ังในมติท่ีหมูบานชวยกันทําเอง 
เสนอขอความรวมมือ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยบูรณาการแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ใหเปนแผน
ชุมชนบูรณาการระดับตําบลท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในกระบวนการอํานวยการขับเคลื่อน
การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบูรณการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมูบาน โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคม หมูบาน ชุมชน ใหมากท่ีสุด อีกท้ังเปนการเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โดย
แผนพัฒนาชุมชนไดสนองตอบปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการลดข้ันตอน
กระบวนการและความซํ้าซอนในการจัดทําแผนขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีอาจเชิญคณะกรรมการ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มาเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินในการ
จัดทําแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพ่ือใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ีมท 
0810.2/0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 องคการบริการสวนตําบลบานถอน จึงไดจัดทํา “กิจกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการทบทวนบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน”  ข้ึน 
3.วัตถุประสงค 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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1. เพ่ือรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน   

2. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลบานถอน นําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีมี
ประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ภายใตการบริหารงาน 
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

3. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และเรียนรูข้ันตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
4. เปาหมาย 

๑.  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
2.  ผูนําหมูบาน (กํานัน,ผูใหญบาน,กรรมการหมูบาน,อช. และสมาชิกสภา อบต.) 
3.  สวนราชการ ในพ้ืนท่ี 

 4.  ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
 5.  เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี  
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564   
6. วิธีการดําเนินการ 

1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย 
2. ประชุมบูรณาการแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชนระดับตําบลเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของแผนพัฒนา

หมูบาน/ชุมชนใหเปนรูปธรรม 
3. ประเมินผลโครงการ 

7. งบประมาณ 
 ไมมีการใชงบประมาณ 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
- สํานักงานพัฒนาชุมชนตําบลบานถอน 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สามารถ รับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิด พรอมท้ังแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากหลายฝาย  ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน   

2. องคการบริหารสวนตําบลบานถอน สามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีมี
ประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหาร 
สวนตําบลบานถอน ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

3. สามารถ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และเรียนรูข้ันตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
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11.การติดตามและประเมินผล 

 1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตําบล ไมนอยกวารอยละ60 
2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบล บานถอน จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 042-๗04 966 ทางโทรสารหมายเลข 042-๗04967 
 6.3 ทางเว็บไซต WWW.banthonswd.go.th 
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 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข  

9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

      3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

 โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เคล่ือนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึง
ไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลบานถอนเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตาม
ครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงาน
ดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแก
ประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับ
การประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวนตําบล
บานถอน  ซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ออกไปใหบริการแกประชาชน
หมุนเวียนชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กําหนดใหออกเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลบานถอน  
  6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ท้ังหมด 
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี   
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน  
 6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย  
  4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี  
  5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน  
  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี  
  7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน  
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลบานถอนเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 20,000 บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ซ่ึงไดเขารวม
โครงการฯ ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน  อยางท่ัวถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น

โดยมีเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน รวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบลบานถอน และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวให
แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  

10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กําหนดใหมีองคกรและ
โครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 จึงแตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานถอนและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมี
สวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
ประชาคมองคการบริหารสวนตําบลบานถอน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส 
และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลเพ่ือทบทวนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานถอนเปนหนวยงานของรัฐท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด รับทราบ
ปญหาความตองการของประชาชนเปนอยางดีและเปนท่ียอมรับกันวาปญหาความเดือดรอนตาง ๆ ตลอดจนการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินใด ๆ ก็ตามจะสามารถตอบสนองความตองการและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
คนในทองถ่ิน ไดก็ดวยการท่ีคนในทองถ่ินนั้น ๆ เปนผูคิดริเริ่ม ตัดสินใจ ตรวจสอบ องคการบริหารตําบล บานถอน 
เปนหนวยงานภาครัฐหนวยงานหนึ่งท่ีใหการสนับสนุนประชาชน มีสวนรวมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ขอ
ปญหาและความตองการในรปูแบบประชาคม สําหรับจัดทําโครงการหรือกิจกรรมบรรจุในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหขอมูลมีความเชื่อมโยงและสอดคลองพรอมท่ีจะนําไปจัดทําขอบัญญัติ
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งบประมาณรายจายประจําป ภายใตอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล บานถอน ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ สวนท่ี ๓ 
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๙/๑ กําหนดวา การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงแผนพัฒนา
ทองถ่ินนั้นจะมีความตอเนื่องครอบคลุมระยะเวลาสามปและจะมีการทบทวนปรับปรุงเปนประจําทุกป โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาหมูบานของแตละหมูบาน 

องคการบริหารสวนตําบล บานถอน ไดตระหนักและเห็นความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ตามกระบวนการจัดทําแผน พัฒนาทองถ่ินแผนพัฒนาหมูบาน เพ่ือปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการท่ี มท 0810.3/ว5797 ลงวันท่ี 10ตุลาคม 2559 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(พ.ศ. 
2561-2564) จึงไดจัดทําโครงการประชาคมหมูบาน /ตําบล เพ่ือทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน  และ
แผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล บานถอน ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญ
อยางหนึ่งท่ีทําให องคการบริหารสวนตําบลบานถอน สามารถชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและทําใหการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาทองถ่ินผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในทองถ่ินเองประชาชนในทองถ่ินมีสวนในการรวมคิด รวมทํา รวมแกไข รวมรับผิดชอบในทองถ่ินของตน 

3. วัตถุประสงค 
 ๓.๑เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาหมูบาน แผนพัฒนาสามป แผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาและงบประมาณรายจายประจําป 

๓.๒เพ่ือเปดโอกาสใหผูนําหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน กลุมองคกร หัวหนาสวนราชการ กลุมอาชีพ

ตาง ๆ อสม. อ.ป.พ.ร. และประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น กําหนดทิศทางในการพัฒนาใหเปนไป

ตามความตองการของประชาชนสามารถเขาถึงปญหา ท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี 

๓.๓เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดใชสิทธิตามบทบาทหนาท่ีโดยมีสวนรวมในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน สงผลใหบริหารงานเปนไปดวยความโปรงใส ใชจายงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๔เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน แผน พัฒนาทองถ่ิน เปนไปอยางรอบคอบ ถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

๓.๕เพ่ือสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนในตําบลบานถอน 
 ๓.๖เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ตอไป 

4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
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5. วิธีดําเนินการ 

 5.๑ รวมกันประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล บานถอน เพ่ือกําหนดแนวทางการ
จัดทําแผน พัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัด 

5.2 รวมกันประชุมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือกําหนด
สัดสวนผูเขารวมประชาคมทองถ่ินระดับหมูบาน/ตําบล 

5.3 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 
5.4 ประชาสัมพันธการจัดทําประชาคมทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ัง ๒๕ หมูบาน  
5.5 คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เขารวมประชาคมหมูบาน ท้ัง ๒๕ หมูบาน  
5.6 ดําเนินการจัดประชุมประชาคมตําบล หลังจากเสร็จสิ้นการประชาคมหมูบานเรียบรอยแลว 
5.7 รายงานผลการจัดเวทีประชาคมใหคณะกรรมการทราบเพ่ือนําขอมูลท่ีไดรวมประชาคมมาวาง

แผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 5.8 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
7.สถานท่ีดําเนินการ 

7.๑ ประชาคมหมูบาน ณ ศาลาประชาคมหมูบานท้ัง  8 หมูบานตามท่ีกําหนดไว 
7.๒ ประชาคมตําบล  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

8. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 15,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.๑ แผนพัฒนาหมูบาน แผนพัฒนาสามป แผนยุทธศาสตร และงบประมาณรายจายประจําปของ

องคการบริหารสวนตําบล บานถอน มีขอมูลท่ีเชื่อมโยงสอดคลองสามารถนําโครงการไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ 
 10.๒ ผูนําหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน  กลุมองคกร หัวหนาสวนราชการ กลุมอาชีพตาง ๆ อสม. อ.
ป.พ.ร. และประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอปญหาความตองการ และเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง 
 10.๓ ประชาชนในทองถ่ินไดใชสิทธิ บทบาทหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตย ทําใหการบริหารงานและ
การใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดเกิดประโยชนสูงสุด 
 10.๔ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดทราบถึงสภาพปญหาความตองการของประชาชน ตลอดจน
แนวทางการแกไขปญหาเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

10.๕ แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล บานถอน จัดทําไดอยางถูกตองครอบคลุมปญหา

ทุกดาน และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ 
 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ิน
เปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง ”  การสรางภูมิคุมกันปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับ
หนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบมนองความตองการของ
ชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ  
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 25 61 - 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกัน

ของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลาน

สามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
บานถอน  อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยาง
แข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 5 หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอน  อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ใน
หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการ
เปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจ
การจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 10,000 บาท  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชางและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน   

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลบานถอนในฐานะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอนวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จึงไดจัดทําโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีการขับเคลื่อนอยาง
เปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน   
 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
บานถอน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  
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 7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน   
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 20,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  
 2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
 3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ใหเกิดความ
โปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และ
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลอง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน 
 3.2 เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน    
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูแทนหมูบาน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบลบานถอน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
 6.2ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6. 3รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบตามหลักเกณฑฯกําหนด 
 6.4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมามีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลบานถอน หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ี
แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ี
กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
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 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบรหิารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน  
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  

10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

      4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให
ผูกํากับดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน
ในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน 
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเปน
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามี
การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์
ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอนและผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับท่ีวางไว  
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา  
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน  
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

      4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   เปนไป
อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลบานถอน พนักงานครูสวนตําบลบานถอน พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน
วันท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานถอน รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบล บานถอน ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
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 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานถอน รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล บานถอน  ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชมุคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 
ขอมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินท่ีไมเปนธรรม 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดแูลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ

สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 

      4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย 
เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ 
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ี
ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  
4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ  
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน  
 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  
10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล  

บานถอน ทําใหเกิดความโปรงใส  ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมี
ขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงไดริเริ่มกิจกรรมรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบเพ่ือให ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน   
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานถอน ทุกหมูบาน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 ขอ 93 ใหหนวยคลังจัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสม ณ วันสิ้น
เดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดสงใหกรมสงเสริมการ
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ปกครองทองถ่ินจังหวัดตรวจสอบและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม
ของทุกป ขอ 101/1 ใหหัวหนาหนวยการคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาสตามท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ินภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ
ประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ ณ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
ภายในสิบหาวันนับแตผูบริหารทองถ่ินรับทราบรายงานดังกลาว 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจายถูกตองรวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ  

      4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสาร
และแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการ
ปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลบานถอนสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน   
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 
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4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ี
ไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจ
ในอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ อ.อ.ป.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน และเขาใจเง่ือนไขขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี 
เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ี
ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป.หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะ
ตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 
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 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง 
ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจการจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจางเพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองตามระเบียบฯ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยาง
ถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4. เปาหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจางท่ีไดรับแตงตั้งการตรวจงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ  
 6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง  
 6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ผลลัพธ 
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ี

เก่ียวของ 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
      4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณหรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎเกณฑเง่ือนไขท่ี
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เก่ียวของอยางผิด ๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปน
ผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึง
จําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลให
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไม
ตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ี
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ี
ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จึงได
จัดทําโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ทุกคน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ  
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีแกผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรม
เพ่ิมเติมในระเบียบวาระเรื่อง อ่ืน ๆ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจําป  
 6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากรผูรู ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพรอมเอกสารประกอบการถายทอด
องคความรูตาง ๆ  
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 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ผลลัพธ 
10.1 ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทรยามูล ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 

10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน

กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีความรูความเขาใจแนวทางปฏิบัติ

สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
ขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
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 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จํานวน ๒๐ คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม  

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จํานวน 50,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี  
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวช้ีวัด 
จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 17 ราย ไดรับการฝกอบรม 
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      4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ 
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทํา
หนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลอง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญ
สงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่อง
ตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
สวนรวมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จํานวน 17 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอนเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องตางๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอนท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงใน
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนและตองการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 
 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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10. ผลลัพธ 

การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีด ี

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน( Community)และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

      4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวมหากใช
ตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่น
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานถอน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น  
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   
 
 

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
         10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชั่น
ได 
         10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นใน
ตําบล 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธี
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึง
มุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของ
รัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึง
ระดับชาติ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน 
ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดาน
การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได
มีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวม
ตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงได
จัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลบานถอน   

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบลบานถอน เขามามี
สวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานถอน   

          แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตตําบลบานถอน   
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง 
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบรวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  
 5. ทําบันทึกขอตกลง ( MOU)   รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานถอน กับบุคคล องคกร 
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  

3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลบานถอน   

      4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาค

สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานถอน   
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลบานถอน   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท  
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข  
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 3,000.- บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต  

10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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