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สวนที่ ๑ 
บทนำ 

 
๑.การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้ความเส่ียงของ
การทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่
อาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ซึ่งการทุจริตระดับทองถิ่นมีปจจัยมาจากการกระจายอำนาจสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเปาหมายที่แทจริงของการกระจายอำนาจนี้ เพ่ือใหสามารถดำเนินการตอบสนองการ
ใหบริการตางๆในพื้นที่โดยไมตองรอจากสวนกลางเพียงฝายเดียว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แตจากแนวทางในการปฏิบัติทำใหแนวโนมการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน โดยลักษณะ
การทุจริตมีอาจเกิดจากดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม การขาดความรูความเขาใจของคนในพื้นที่ที่ไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ การ
ตรวจสอบที่ไมคลอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพหรือแมแตการใชอิทธิพลในทองถิ่นรูปแบบตางๆ  
 ลกัษณะการทุจริตในองคกร 
 ๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบยีบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ  
 ๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอทิธิพลทองถิ่น 
 
 สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังน้ี 
 ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปน
โอกาสหนึ่งที่ทำใหเกิดการทุจริต 
 ๒) ส่ิงจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทำใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมท่ีจะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาประชาชน ขาดกลไก
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การตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหลานี้ 
 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือจัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผกูขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 
 ๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่
ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทำใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเคร่ืองวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลังบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากย่ิงข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม  
 เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ รักษาผลประโยชนสวนรวม การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่จึงตองไมมี
ผลประโยชนสวนตัวเขามาเก่ียวของ ในการวิเคราะหประเด็นนี้ไดใชเทคนคิ SWOT 
 จุดออน - คานิยมสวนบุคคลหลายประการยังไมเปนไปในทิศทางที่เปนคุณ เชน คานิยมในการเลี้ยงดู 
การไมตระหนักในประโยชนสาธารณะ หลกัศีลธรรมทางศาสนา ศีล ๕ เปนเพียงพธิีกรรม  
  - การจัดวางระบบเพ่ือลดความเสี่ยง สรางความยุงยาก ซับซอน ภาระงานมากขึ้น ไมเกิด
ความคลองตัว 
 จุดแข็ง  - มีหลกัเกณฑตามระเบียบกฎหมาย กำหนดวางมาตรการปองกันมีแนวทางปฏิบัตงิานไว 
  - มีหลกัเกณฑกำหนดใหมีการมีสวนรวมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
  - เปนหนวยงานในพื้นที่ใกลชิดประชาชน ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารติดตามตรวจสอบได  
 โอกาส  - ปจจุบันมีหนวยงานตรวจสอบภายนอกรวมในการตรวจสอบ ปราบปราม 
 อุปสรรค - สังคมยอมรับและมองการทุจริตเปนเร่ืองปกติในสังคม ไมใชเรื่องของตน  
   - ผูประกอบการบางสวนมุงผลประโยชนของตนไมตระหนักถึงประโยชนสาธารณะ สังคม
สวนรวม  
 ดังนั้น จึงกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการทุจริตและปองกัน
ผลประโยชนทบัซอนขึ้น ดังนี้   
 ๑.การสรางจิตสำนึก 
 ๒.การสรางสังคมใหสะอาดดวยการสรางสื่อประชาสัมพันธรณรงคใหมีความตระหนักถึงประโยชน
สาธารณะ  
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๒.หลกัการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสิ่งผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลำดับตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทกุภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะถูกมองจาก
ภายนอกสงัคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปช่ันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตและรายงานของทาง
ราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ใช
ประเมินการทุจริตคอร รัปชั่ น ท่ั วโลกที่ จัด โดยองคกรเพื่ อความโปรงใสนานาชาติ  (Transparency 
International-IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับ ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยในป ๒๕๕๙ ลดลง 
๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลำดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปน
ประเทศที่มปีญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดบัสงู 
 แมวาในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริต ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดต้ังองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทำใหการทุจริตเปนปญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมที่ต้ังอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอปุถัมภที่ทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนยิม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและอำนาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเร่ืองปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต
อดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานที่
ไมไดบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได
กลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เร่ิมจากป 
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เปนสังคมมิติใหม
ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น 
การบริหารงานภาครฐัตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สงูขึ้น เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง 
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จากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการ
ดำเนินงานหลักออกเปน ๖ ยทุธศาสตร ดังนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดบัเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดบัคะแนนดัชนกีารรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วฒันธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยนื จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผาน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 
๓.วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 ๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล
บานพราน 
 ๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบรหิารสวนตำบลบานพราน รวมถึงประชาชนในทองถิ่น 
 ๓) เพ่ือใหการบริหาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)  
 ๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพราน 
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๔.เปาหมาย 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกนัปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล
บานพรานท่ีมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
 ๕) องคการบริหารสวนตำบลบานพรานมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
 
๕.ประโยชนของการจัดทำแผน 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน
รวมถึงประชาชนในทองถิ่น มีจิตสำนักรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 ๒) องคการบริหารสวนตำบลบานพราน สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตเร่ิมคิด เริ่มทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสำนึกรักทองถ่ิน อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 ๕) องคการบริหารสวนตำบลบานพรานมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนเทศบาลตนแบบ ดานการ
ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขาย
ในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 
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สวนที่ ๒ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

มิติที่ ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต     

มติ ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔   

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ

(บาท) (บาท) (บาท)   

๑.การสราง ๑.๑ การสราง ๑.๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขององคการ   -  -  - ไมใชงบประมาณ 

สังคมที่ไมทน จิตสำนึกและ บริหารสวนตำบลบานพราน         

ตอการทุจริต ความตะหนัก ๑.๑.๒ มาตรการ"สงเสริมการปฏิบตัิงานตามประมวล  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  แกบุคลากรทั้ง จริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน"         

  ฝายการเมือง ๑.๑.๓ มาตรการ "เสริมสรางองคความรูดานการ  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  และฝายประจำ ตอตานการทุจริต”         

    ๑.๑.๔ กิจกรรมใหความรู เร่ือง ผลประโยชนทับซอน     

    ใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล         

    บานพราน         

  ๑.๒ การสราง ๑.๒.๑ โครงการปลูกตนไมเพ่ือเพิ่มพื้นทีส่เีขียวลดภาวะโลกรอน  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  จิตสำนึกและ ในเขตพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน         

  ความตระหนัก          

  แกประชาชน           

  ทุกภาคสวนใน           

  ทองถ่ิน           

  ๑.๓ การสราง ๑.๓.๑ โครงการฝกอบรมเยาวชนรุนใหม รวมใจตาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

  จิตสำนึกและ ยาเสพติด         

  ความตระหนัก           

  แกเด็กและ           

  เยาวชน           

รวม 
 ๖ โครงการ/กิจกรรม/ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
  

มาตรการ   
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มติิที ่๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
    

มติ ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔   

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ

(บาท) (บาท) (บาท)   

๒.การบริหาร ๒.๑ แสดงเจตจำนง ๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริต   -  -  - ไมใชงบประมาณ 

ราชการเพื่อ ทางการเมอืงในการ ของทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล         

ปองกันการ ตอตานการทุจริต บานพราน         

ทุจริต ของผูบริหาร           

  ๒.๒ มาตรการ ๒.๒.๑ มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหาร  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  สรางความโปรง งานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)         

  ใสในการปฏิบัติ ๒.๒.๒ มาตรการออกคำส่ังมอบหมายงานของนายก   -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  ราชการ องคการบริหารสวนตำบลบานพราน         

    ๒.๒.๓ กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

    งบประมาณรายจายประจำปขององคการบริหาร         

    สวนตำบลบานพราน         

    ๒.๒.๔ กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  ๒.๓ มาตรการการใช ๒.๓.๑ กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบตัิงาน  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  
ดุลยพินจิและใช
อำนาจ ๒.๓.๒ มาตรการมอบอำนาจของนายกองคการบริหาร   -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  หนาที่ ใหเปนไปตาม สวนตำบลบานพราน         

  หลักการบริหารกิจการ           

  บานเมืองที่ดี           

  ๒.๔ การเชิดช ู ๒.๔.๑ โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บคุคล   -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  เกียรติแกหนวย ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษขององคการ         

  งาน/บุคคลใน บริหารสวนตำบลบานพราน         

  การดำเนินกิจ-           

  การ การประ           

  พฤตปิฏิบตัิตน           

  ใหเปนท่ีประจักษ           

    
  
          

       



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๑๑    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

มติ ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔   

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ

(บาท) (บาท) (บาท)   

๒.การบริหาร ๒.๕ มาตรการ ๒.๕.๑ กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

ราชการเพื่อ จัดการ ในกรณี ที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที ่เพื่อการตรวจสอบ          

ปองกันการ ไดทราบหรือรับ ควบคุม การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน         

ทุจริต แจงหรือตรวจ ตำบลบานพราน         

  สอบพบการทุจริต ๒.๕.๒ มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงาน  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

    ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ         

    ๒.๕.๓ มาตรการแตงต้ังผูรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

    รองเรียน         

รวม 
 ๑๑ โครงการ/กิจกรรม/ 

 -  -  - 
  

มาตรการ   

  
     

  
       

มติิที ่๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
    

มติ ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔   

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ

(บาท) (บาท) (บาท)   

๓.การสง ๓.๑ จัดใหมีและ ๓.๑.๑ กิจกรรมการออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูล  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

เสริมบทบาท เผยแพรขอมูล ขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน         

และการม ี ขาวสารในชอง ๓.๑.๒กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน   -  -  - ไมใชงบประมาณ 

สวนรวมของ ทางที่เปนการ การคลัง พัสดุและทรัพยสินขององคการบริหารสวน         

ภาคประชา อำนวยความสะดวก ตำบลบานพรานและการรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกบั         

ชน แกประชาชน การเงิน การคลังขององคการบริหารสวนตำบล         

  ไดมีสวนรวม บานพราน         

  ตรวจสอบ การ           

  ปฏิบัติราชการ           

  ตามอำนาจหนา           

  ที่ไดทุกขั้นตอน           



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๑๒    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

มติ ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔   

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ

(บาท) (บาท) (บาท)   

๓.การสง ๓.๒ การรับฟงความ ๓.๒.๑ โครงการจัดประชาคม หมูบาน/ตำบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

เสริมบทบาท คิดเห็นการรับและ ๓.๒.๒ โครงการดำเนินงานศูนยรับเร่ืองราว  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

และการม ี ตอบสนองเร่ืองรอง รองเรียน/รองทุกของคการบริหารสวนตำบลบานพราน         

สวนรวมของ เรียน/รองทุกข ๓.๒.๓ มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง         

ภาคประชาชน ของประชาชน รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  ๓.๓ การสงเสริม ๓.๓.๑ โครงการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปน   -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  ใหประชาชนม ี คณะกรรมการตรวจรับงานจาง         

  สวนรวมบริหาร ๓.๓.๒ มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  กิจการ จัดทำแผนพฒันาขององคการบรหิารสวนตำบล          

    บานพราน         

    ๓.๓.๓ กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

    ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน         

    ๓.๓.๔ โครงการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูตลอด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   

    ชีวติของประชาชนตำบลบานพราน         

รวม 
 ๙ โครงการ/กิจกรรม/ 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ 
  

มาตรการ   
 
มติิที ่๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ     

มติ ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔   

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ

(บาท) (บาท) (บาท)   

๔.การเสริม ๔.๑ มีการจัดวางระบบ ๔.๑.๑ โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

สรางและปรับ และรายงานการควบคมุ ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน         

ปรุงกลไกใน ภายในตามทีค่ณะ ๔.๑.๒ มาตรการติดตามประเมนิผลระบบควบคุม  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

การตรวจสอบ กรรมการตรวจเงิน ภายในขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน         

การปฏิบัต ิ แผนดินกำหนด           

ราชการ       

              



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๑๓    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

              

มติ ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔   

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ

(บาท) (บาท) (บาท)   

๔.การเสริม ๔.๒ การสนับสนุน ๔.๒.๑ มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

สรางและปรับ ใหภาค ตรวจสอบ กำกบัดูแลบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ         

ปรุงกลไกใน ประชาชนมีสวน บรรจุแตงต้ัง การโอนยายขององคการบริหารสวน         

การตรวจสอบ รวมตรวจสอบ ตำบลบานพราน         

การปฏิบัต ิ การปฏิบัตหิรือ ๔.๒.๒ กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการ  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

ราชการ การบริหารราช ตรวจสอบ การรับ การจาย และการใชประโยชน         

  การ ตามชอง ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน         

  ทางที่สามารถ ๔.๒.๓ โครงการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวม  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  ดำเนินการได เปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง         

  ๔.๓ การสงเสริม ๔.๓.๑ โครงการสงเสริมสมาชิกสภาองคการบริหาร  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  บทบาทการ สวนตำบลบานพราน ใหมบีทบาทในการตรวจสอบ         

  ตรวจสอบของ การปฏิบัติงานของฝายบริหารองคการบริหารสวน         

  สภาทองถิ่น ตำบลบานพราน         

    ๔.๓.๒ โครงการจัดสงผูบริหาร สมาชิกสภา พนกังาน  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ไมใชงบประมาณ 

    สวนตำบลและลูกจางเขารับการอบรม         

  ๔.๔ เสริมพลัง ๔.๔.๑ มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาค  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  การมีสวนรวม ประชาชน         

  ของชุมชน ๔.๔.๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดาน  -  -  - ไมใชงบประมาณ 

  (Community) การปองกันการทุจริต         

  และบูรณาการ           

  ทุกภาคสวน           

  เพื่อตอตานการทุจริต           

รวม 
 ๙ โครงการ/กิจกรรม/ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
  

มาตรการ   

รวมทั้งส้ิน 
 ๓๕ โครงการ/กิจกรรม/ 

๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ 
  

มาตรการ   

 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๑๔    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๓ 
 

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๑๕    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

สวนที่ ๓ 
รายละเอียด โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 
มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

 
  ๑.๑ การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจำ 
 
 ๑.๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ พฒันาคุณธรรมจรยิธรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนใชอำนาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตร และยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริม
คุณธรรมในองคกร เพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดจัดทำ
โครงการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบตัิงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนำเอกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพื่อใหเจาหนาท่ีไดรับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการทำความดี รูจักการให การเสียสละการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 
 ๓.๓ เพื่อเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานในการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 ๓.๔ เพื่อเปนการสรางจิตสำนกึและสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 

๔.เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖.วิธีดำเนนิการ 
 จัดใหมกีารดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 
 ๖.๑ การบรรยาย โดยปลัดองคการบรหิารสวนตำบลบานพรานใหความรูแกเจาหนาที่ ในหัวขอ ไดแก  

      ๑) การพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม  
      ๒) การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  
      ๓) การปลูกฝงการสรางจิตสำนึกและคานยิมตอตานการทุจริต 
๖.๒ บำเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามคัคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็นคุณคา

ของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชา การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทำบุญถวายทาน
แกพระภิกษุสงฆที่ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 

๖.๓ การจดักิจกรรมทำบญุถวายเคร่ืองไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ  
 

๗.ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)  

 

๘.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

 

๙.ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล   

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ฯ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัตงิาน 
 ๑๐.๒ เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ฯ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะ
เกิดความสำนึกรวมในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท 
 ๑๐.๓ สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 ๑.๑.๒ มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตำบลบานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ “มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตำบลบานพราน” 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องคการบริหารสวนตำบลบานพราน ประกาศใชมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ 
พนักงานองคการบริหารสวนตำบลและพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน ไดกำหนด   
แนวทางการปฏิบัติตน หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมอาจสงผลใหกระทำ
ความผิดทางวินัย ซึ่งขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบล มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อำนวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม          
๙ ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสำนึกที่ดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทำในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม และ       
ถูกกฎหมาย,ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ,ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง, มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปรงใดและตรวจสอบได
,ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยดึมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  
 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวน

ตำบลบานพราน จึงไดจัดทำมาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพราน  
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนำเอกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพื่อใหเจาหนาท่ีไดรับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการทำความดี รูจักการให การเสียสละการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 
 ๓.๓ เพื่อเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานในการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 ๓.๔ เพื่อเปนการสรางจิตสำนกึและสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต 
 

๔.เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 

๖.วิธีดำเนนิการ 
 จัดใหมกีารดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 
 ๖.๑ การบรรยาย โดยปลัดองคการบรหิารสวนตำบลบานพรานใหความรูแกเจาหนาที่ ในหัวขอ ไดแก  

      ๑) การพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม  
      ๒) การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  
      ๓) การปลูกฝงการสรางจิตสำนึกและคานยิมตอตานการทุจริต 
๖.๒ บำเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามคัคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็นคุณคา

ของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชา การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทำบุญถวายทาน
แกพระภกิษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 

๖.๓ การจดักิจกรรมทำบญุถวายเคร่ืองไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ  
 

๗.ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔  

 

๘.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

 

๙.ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล   

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ฯ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๒ เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ฯ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะ
เกิดความสำนึกรวมในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท 
 ๑๐.๓ สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 
๑.๑.๓ มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
 
๑. ช่ือโครงการ “มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่มีประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมนิดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหาร
สวนตำบลบานพราน จึงไดกำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู
การปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏบัิต ิ
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการฝายประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไปขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 ๓.๒ เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไปขององคการบริหารสวนตำบล   
บานพราน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตทีน่ำมาเผยแพรมากกวา ๓ เร่ืองขึ้นไป 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖. วิธดีำเนินการ 
 ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ ส่ือประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปลูกจิตสำนึก 
 ๒. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฎิบัติ
อยางเครงครัดผานโครงการ/กิจกรรม และส่ือชองทางตางๆ 
 
 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
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 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จำนวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นำมาเผยแพร 
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 ๑.๑.๔ กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล
บานพราน 

 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลบานพราน 

๒. หลักการและเหตผุล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงลกระทบตอ  
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือบางเร่ืองเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนส่ิงผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้
เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคำนึงถึงประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิผลตามอาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แต
รวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงใน
องคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบรษิัทจำกัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอำนาจท่ีตัดสินใจใหญาติ   
พี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้   
หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือให
ความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลบานพราน เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานองคการบริหาร
สวนตำบล และพนักงานจาง เพ่ือใหพนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเปนเคร่ืองกำกับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทบัซอน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานองคการบริหารสวนตำบล  พนักงานจางเก่ียวกับการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานมีจิตสำนึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย สุจริต มุงมั่นทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผล
ใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชันมุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นใสสะอาด 
 

๔. เปาหมาย 
 ขาราชการ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
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๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 

๖. วิธกีารดำเนนิการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอน 

๗. ระยะเวลาการดำเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 ขาราชกรและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานมีความเขาใจเร่ืองผลประโยชนทับ
ซอน 
 ผลลัพธ 
 ขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานมีความรูเก่ียวกับผลประโยชน    
ทับซอน และมีความประพฤติปฏบิัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
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  ๑.๒ การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
 
 ๑.๒.๑ โครงการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวน
ตำบลบานพราน 
 

๑. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบล
บานพราน 

๒. หลักการและเหตผุล/ความเปนมา 
 เนื่องดวยปจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ทำใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวาสภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติท่ี
มีผลกระทบกับวิถีชีวิของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทำลายปาของมนุษย ดังนั้น 
ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สำคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งใน   
การแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรอง
มลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของพ้ืนผิวในพ้ืนทีน่ั้นๆ ลงไดอยางนอย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน  

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงไดจัดทำโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกรอนในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน” เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองหนาอยูสวยงาม (Beautified City) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของ
ประชาชนพ้ืนที่วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานพราน เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชมุชน พรอมทั้ง
เปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของส่ิงแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน 
 ๓.๒ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขยีวในตำบลบานพราน 
 ๓.๓ เพ่ือใหประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน 
 ๓.๔ สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautiful City) สรางความรมรื่นและคลาย
รอนแกประชาชน 
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนรวมกันปลูกตนไมจำนวน ๑๐๐ ตน 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖. วิธดีำเนินงาน 
 ๖.๑ ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถานบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่นเขารวมกจิกรรม 
 ๖.๒ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหจัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกตนไม 
 ๖.๓ ขอรับการสนับสนุนกลาไม พันธุไมจากหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใชในโครงการ 
 ๖.๔ ดำเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 
และประชาชนในทองถ่ิน 
 ๖.๕ ดูแลรกัษาและติดตามผลโดยองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ทำใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๑๐.๒ ทำใหเพิ่มพ้ืนที่ปาไมและส่ิงแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
 ๑๐.๓ ทำใหประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๑๐.๔ ทำใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความ    
รมรื่นในชุมชน 
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  ๑.๓ การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 
 ๑.๓.๑ โครงการฝกอบรมเยาวชนรุนใหม รวมใจ ตานยาเสพติด 
 
๑. ชื่อโครงการ “โครงการฝกอบรมเยาวชนรุนใหม  รวมใจตานยาเสพติด” 

๒. หลักการและเหตผุล   

 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มุงเนนการสงเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน รวมทั้งในองคกรเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือใหเด็กเติบโตเปนกำลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

  การเปล่ียนแปลงตามกระแสการพัฒนาของโลก ที่เนนดานเศรษฐกิจ วัตถุนิยม และบริโภค
นิยมในประเทศไทย สงผลกระทบตอสังคมและวิถีชีวิตความเปนอยูของเด็กและเยาวชนไทย ทั้งในฐานะที่เปน
สวนหน่ึงของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสังคมโดยรอบ ท้ังนี้ การพัฒนาประเทศ
ที่เนนการเจริญเติบโตดังกลาว สงผลกระทบตอปญหาความไมเปนธรรมและความเสมอภาคทางสังคม        
การพัฒนาที่ไมสมดุล ประชาชนละทิ้งถิ่นฐานอพยพเขาสูตอเมือง ขาดจิตสำนึกรักทองถิ่นสภาพเศรษฐกิจที่   
รัดตัว กดดันตองใหพอ/แม ทำงานหนัก ไมมีเวลาเลี้ยงดูลูก หรือเลี้ยงดูในแบบที่ไมเหมาะสมสงผลตอการ
พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน การปรับตัวเขากับสังคมหรือส่ิงแวดลอมประกอบกับสื่อที่มีอิทธิพลอยาง
กวางขวางทีมิไดสำนึกถึงผลที่ตามมาจากการเผยแพรขาวสารขอมูลที่กระตุนยั่วยุ และ/หรือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนกลายเปนนักบริโภคแฟชั่น กอใหเกิดปญหาเด็กติดเกมส การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การเสพ   
ยาเสพติดติด การเลนการพนัน ความรุนแรงและการทำรายรางกายซึ่งกันและกัน เปนตน เด็กและเยาวชน
ตำบลบานพราน มีหนาที่ดูแลใหการสนับสนุนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในชุมชนไดมีการศึกษาและเรียนรู 
เร่ืองยาเสพติด จึงไดจัดโครงการอบรมเยาวชนรุนใหมรวมใจตานภัยยาเสพติดข้ึนมา 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ตำบลบานพรานรูเทาทันภัยของยาเสพติด ทำใหรู
สถานการณของยาเสพติด 
 ๓.๒ เพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการตอตานและเรงปราบปรามยาเสพติด 

๓.๓ เพื่อเปนการเสริมความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบล และเกิดเครือขายมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคในสังคม 
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๔. เปาหมาย/ผลผลติ 

เด็กและเยาวชนในเขตตำบลบานพราน จำนวน ๕๐ คน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง 

๖.วิธีดำเนนิการ 

๖.๑ ประชุมคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
๖.๒ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารและมอบหมายหนาที่ใหกับสวนงานท่ีเก่ียวของ 
๖.๓ ดำเนินการตามโครงการ 
๖.๔ รายงานใหผูบงัคับบัญชาทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณดำเนินการ 

 ๑๐,๐๐๐ บาท 

๙.ผูรบัผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดกิารสงัคม องคการบริหารสวนตำบลบานพราน  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ เด็กและเยาวชน ไดเรียนรูถึงความสำคัญของปญหายาเสพติด 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีประสบการณตรงในการเรียนรูปญหาที่เกิดจากยาเสพติด ปญหาชีวิต ปญหา

สขุภาพ เพื่อสรางภูมิคุมกันปญหาอันอาจะเกิดขึ้นไดกับตนเองและคนรอบขาง 
๑๐.๓ มีเครือขายแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลบานพรานหางไกลยาเสพติด และขยายผลตอเนื่อง    

ไปยังเยาวชนในตำบล 
 ๑๐.๔ มีกลไกความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับฝายปกครองในพ้ืนท่ีในการปองกัน

และแกไข ปญหายาเสพติด 
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มิติที ่๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 

  ๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 
 ๒.๑.๑ ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑.ชื่อโครงการ “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพราน” 

๒.หลกัการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว   
๓ ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูกรเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ   
โดยกำหนดวิสยัทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับ
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน 
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจรติเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฎิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องคกรปกครองทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการ
สาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น 
 ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเร่ืองที่มีคำครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณา
จำนวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถิ่นใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เร่ืองใน
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ทำนองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เปนไปไดสูงที่คนทำงานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเร่ืองการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาส
หรือชองทางที่คนทำงานในทองถิ่นจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทำงานใน
หนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
กอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังน้ัน จึงมีความจำเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กจิการบานเมืองที่ดีหรือตามหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่ท่ัวประเทศตอไป 
 

๓. วัตถุประสงค 
 เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล    
บานพรานดวยการจัดแผนปองกันการทุจริตขององคการบรหิารสวนตำบลบานพราน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
 ๔.๒ มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตขิงผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ คร้ัง 
 ๔.๓ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน ๔ ป 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖. วิธดีำเนินการ 
 ๖.๑ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล
บานพราน 
 ๖.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ 
 ๖.๓ จัดต้ังคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๖.๔ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต 
 ๖.๕ จัดทำแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต 
 ๖.๖ ประกาศใชแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 
 ๖.๗ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต 
 ๖.๘ รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 

๙. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีประกาศเจจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานมีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลบานพรานได 

          - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

  ๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 ๒.๒.๑ มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตติามระเบียบ) 
 

๑.ชื่อโครงการ “มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)” 

๒.หลักการและเหตุผล 
 พนักงานองคการบริหารสวนตำบล  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน เปน
บุคลากรที่มีความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตำบล ใหมี
ศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะ
บรรลุผลไดตองเร่ิมมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมี
มาตรฐานในการทำงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใสสามารถตรวจสอบการ
ทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความ
โปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ที่กำหนดให
การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน   
โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชน  
สขุของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกดิความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม  
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานบคุคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) ขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  
 ๓.๒ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงาน
บุคคล 
 

๔.เปาหมาย/ผลผลติ 
 จัดทำมาตรการดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  
 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

๖.วิธีดำเนนิการ 
 ๖.๑ กำหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบล จังหวัดอางทอง เร่ือง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  
 ๖.๒ นำหลกัเกณฑการบรหิารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติ 
 ๖.๓ ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 ๖.๔ ดำเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๕ สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙.  ผูรบัผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
         - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  
         - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
         - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ไมนอย
กวารอยละ ๙๐ 
         - บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับ ๓ 
         - การบรหิารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล มีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของเจาหนาที่ได 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 ๒.๒.๒ มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ “มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน” 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ตามหนาที่ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ตองทำอีกมากมาย    
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน  
 เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงไดกำหนดมาตรการออกคำส่ังมอบหมายของ     
นายกองคการบริหารสวนตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  และหัวหนาสวนราชการ ขึ้น  
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 ๓.๒ เพื่อปองกนัการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอนัเปนเหตุแหงการทุจริต 
 ๓.๓ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากองคการบริหารสวนตำบล  
 

๔.เปาหมาย/ผลผลติ 
 จัดทำคำสัง่มอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน จำนวน ๑ ชุด 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
 

๖.วิธีดำเนนิการ 
 ๖.๑ ออกคำส่ังมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบงัคับหรือหนังสอื
สั่งการ 
 ๖.๒ จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดทำประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

๙.  ผูรบัผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
         มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเกี่ยวของถือปฏิบัติ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
         - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริหารที่ไดรับ   

        - ลดการผูกขาดอำนาจหนาที่หนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 ๒.๒.๓ ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปขององคการบริหาร
สวนตำบลบานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ “กิจกรรมควบคมุการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพราน” 
 

๒.หลักการและเหตุผล  
เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง

เดียงกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
บริหารสวนตำบลบานพราน จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหาร
สวนตำบลบานพราน จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความคุมคา
และมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงนิตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพราน และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกนะทรวงมหาดไทยและหนังสอื
สั่งการที่เก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเร่ืองสำคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจำเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 

 

๓.วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อใหบุคลากรงานการเงินและบัญชี  กองคลัง  มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  

ประกาศ  และหนังสือที่ เก่ียวของ 
๓.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 

๔.เปาหมาย  
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบรหิารสวนตำบลบานพราน 

 

๖.วิธีดำเนนิการ 
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณท่ีต้ังไว 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

๙.ผูรับผิดชอบ 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบรหิารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศและหนังสือส่ังการที่เก่ียวของ 
๑๐.๒ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 ๒.๒.๔ การใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
 
๑. ช่ือโครงการ “กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตผุล  
 องคการบริหารสวนตำบลบานพรานเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบล  ท้ังท่ีเปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. ๒๔๙๖ หนาที่
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลนั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับ
บริการเปนจำนวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิด
ความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีความลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐาน
การใหบริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือเปนไปตามราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงการมีการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ           
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชน สุขแกประชาชน             
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเปน และ
ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานพราน ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลำดับกอน-หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมในการบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบตัิ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบตัรคิวในการติดตอราชการสำหรับผูมาติดตอราชการ 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอ  
ผูมารับบรกิาร 
 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 ๓.๓ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่มิใหกระทำการแสวงหาประโยชนหรือการกระทำการ
ประพฤติมชิอบตอตำแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจดัทำบตัรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖. วิธดีำเนินการ 
 ๖.๑ จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผูรบัผิดชอบ ในการดูแล กำกับการใหบริการ 
 ๖.๒ ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดทำบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 
 ๖.๔ ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลำดับคิว 
 ๖.๕ จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 ๖.๖ สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายเดือน เพ่ือนำมาปรับปรุง แกไขการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพ  
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ –๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสำหรับใหบริการแกประชาชนตามลำดับกอนหลัง สำหรับหนวยงานที่
ใหบริการ 
 ๑๐.๒ ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ ๗๐ ของผูมาขอรับบรกิาร 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

  ๒.๓ มาตรการการใชดุลพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลกัการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี  

 ๒.๓.๑ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
๑.ชื่อโครงการ “กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน” 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจน  
จัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีการบริหารจดัการที่ดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมผีลการประเมินไมต่ำกวา
ปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงไดจัดทำกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลด
ขั้นตอนการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตามกฎหมายเปน
สำคัญ 
 

๓.วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
๓.๓ เพื่อรบัฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
 

๔.เปาหมาย  
 ๔.๑ ลดข้ันตอนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานใหสั้นลง 
 ๔.๒ ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลบานพรานและประชาชนทั่วไป 
 ๔.๓ พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 ๔.๔ ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอบานพราน จังหวัดอางทอง 
 

๖.วิธีดำเนนิการ 
 ๖.๑ แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ. 
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบรกิารที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่มี่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบอำนาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล  หรือปลัดองคการบริหาร
สวนตำบล ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ 
 ๖.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล 
ทราบ 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สำนัก ในองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที ่
 ๑๐.๒ การปฏิบตัิราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบตัิงาน 
 ๑๐.๓ การปฏิบตัิราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรปูระบบราชการ 
 ๑๐.๔ ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานเปล่ียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบรหิารมากย่ิงขึ้น 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 

 ๒.๓.๑ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
๑.ชื่อโครงการ “มาตรการมอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน” 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม        
ไดบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบล ไวหลายเร่ืองหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญตัิอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบลเอาไว การท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตำบล จะดำเนินการในเร่ืองตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตำบล จึงได
กำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล ใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  และหรือหัวหนาสวนราชการไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ
บริหารสวนตำบล  
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 ๓.๒ เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน่ของเจาหนาที่ 
 

๔.เปาหมาย/ผลผลติ 
 มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน ๓ เร่ือง 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖.วิธีดำเนนิการ 
 ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยูในอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล เสนอนายกองคการบริหาร
สวนตำบล พิจารณา 
 ๖.๒ ออกคำส่ังมอบหมายหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบล ใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  และหรือหัวหนาสวนราชการปฏิบตัิราชการแทน 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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๙.  ผูรบัผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
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  ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่
ประจักษ 

 ๒.๔.๑ การยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจกัษขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพราน 

 
๑.ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  

ทำใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบันไมวาจะเปนเร่ือง  
การทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถงึปญหาการกอการอาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตำบล
บานพราน จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก
ผูกระทำความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
 

๓.วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๓.๒ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะขององคการ

บริหารสวนตำบลบานพราน 
๓.๓ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๔ เพื่อสรางขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนกึและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอัน 

เปนกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น 
 

๔.เปาหมาย  
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจำนวนไมนอยกวา 
๓ คน/ป 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
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๖.วิธีดำเนนิการ 
จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติตนใหเปนที่

ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตำบลบานพราน เว็บไชตองคการบริหาร
สวนตำบลบานพราน สื่อสังคม (Social Media) เสียงตามสาย เปนตน 

 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จำนวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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  ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  
 ๒.๕.๑ การใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคมุ ดแูล การปฏิบัติราชการขององคการบรหิารสวนตำบลบานพราน 

 
๑. ช่ือโครงการ “กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน” 

 

๒. หลักการและเหตผุล 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพรานใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน เนื่องจาก
เห็นความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตำบลบานพรานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกดิข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., ส.ต.ง.,จังหวัด, อำเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบลบานพรานยังใหความสำคัญกับการ
ตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทำหนาท่ีตรวจสอบภายในอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 

การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ช้ีแจงขอทักทวง
ไปยัง ส.ต.ง.แลว แต ส.ต.ง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวงก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงาน
ใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จส้ินภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย งาน
กฎหมายและคดี สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติกรณีมีเร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามหนาท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน เพื่อ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ ๑๐ ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 
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๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๓.๒ เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖. วิธดีำเนินการ  
 - ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดแูล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกำหนด 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจพบการทุจริต 
 ๑๐.๒ มีความโปรงใสและปองกันการทุจรติตามหลักการบริหารกจิการบานเมืองที่ด ี
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๒.๕.๒ การใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ 
 

๑.ชื่อโครงการ “มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
 

๒.หลกัการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย  องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหนาที่ที่กำหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพื่อการตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่หนาที่สำคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงไดจัดทำโครงการ “มาตรการใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” ขึ้น เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
  

๓.วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคการบริหารสวนตำบลบานพรานใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและสุจริต 
 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบานพราน จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖.  วิธีดำเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวดั 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
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๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙.  ผูรบัผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบรหิารสวนตำบลบานพราน จากหนวยงานภาครฐัและองคกรอิสระ 
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 ๒.๕.๓ การแตงตั้งผูรบัผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 
๑.ชื่อโครงการ “มาตรการแตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
 

๒.หลกัการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตำบลบานพราน มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชน    
เขามามีสวนรวม  โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น       
ซึ่งสามารถย่ืนคำรองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวย
ตนเอง  
 ฉะนั้น เพื่อใหการดำเนินการรับเร่ืองรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำองคการ
บริหารสวนตำบลบานพราน รวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการรองเรยีนขององคการบรหิารสวนตำบลบานพรานขึ้น 
เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเร่ืองรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรบัแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
 ๓.๒ เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามข้ันตอนการปฏบิัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑเก่ียวของอยางถกูตอง 
 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 
 

๕.  พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖.  วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ กำหนดผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน 
 ๖.๒ จัดทำคูมือดำเนนิการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 ๖.๓ จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนที่ไดรับการชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 ๖.๔ เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตำบลบานพรานใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับ  
ความตองการ 
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๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙.  ผูรบัผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพรานตามคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 
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มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

  ๓.๑ จดัใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ไดทุกข้ันตอน 
 
 ๓.๑.๑ การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ “กิจกรรมการออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล 
บานพราน”  
 

๒.หลกัการและเหตุผล 
  อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 
  และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 
  

๓.วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองคการบริหารสวนตำบลบานพรานวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ......... และประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานพราน เรื่อง คาธรรมเนียมการทำ
สำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลบานพรานขึ้น 
  ๓.๒ เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร จำหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี ้
  ๓.๓ เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี ้
   ๓.๑ ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานเุบกษา 
   ๓.๒ ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
   ๓.๓ ขอมูลขาวสารอ่ืน 
   ๓.๔ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 

๔.เปาหมาย 
  ๔.๑ จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศนูยขอมูลขาวสารของราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน   
  ๔.๒ จัดทำระเบียบองคการบริหารสวนตำบลบานพรานวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.............   
  ๔.๓ ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานพราน เร่ือง คาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรอง
สำเนาขอมลูขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบรหิารสวนตำบลบานพราน   
  ๔.๔ แบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร   
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๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖.วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 ๖.๑ จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศนูยขอมูลขาวสารของราชการ 
 ๖.๒ เมื่ออนมุัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 ๖.๓ จดัทำรางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.......... เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 ๖.๔ จัดทำรางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
 ๖.๕ จัดทำรางแบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบรหิารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 ๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 
 

๗.ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ณ สำนักงานองคการบรหิารสวนตำบลบานพราน 
 

๘.งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙.หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน ณ ที่ทำการองคการ
บริหารสวนตำบลบานพราน 
 ๑๐.๒ มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสำหรับอำนวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 ๑๐.๓ มีประชาชนขอตรวจดูขอมลูขาวสารทางราชการ 
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  ๓.๑.๒ การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตำบล  และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ “กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตำบล  และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตำบล     
บานพราน” 

 

๒.หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานขาราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากใน
การบริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานขาราชการสวนทองถิ่นตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมคีวามโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อ
เปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

 

๓.วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 

๔.เปาหมาย/ผลผลติ 
 ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖.วิธีดำเนนิการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชำระภาษี และการรับเร่ืองรองเรียนทางดานการเงิน
การคลังขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบล  และปด
ประกาศขอมูลดงักลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบล  
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน 
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  ๓.๒ การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
  
 ๓.๒.๑ การจัดประชาคมหมูบาน/ตำบล 

 
๑. ชื่อโครงการ “การจัดประชาคม หมูบาน/ตำบล” 

๒. หลักการและเหตผุล   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๕๘  (ฉบับที่ ๒) กำหนดใหมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งเปนแผนการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนด
ยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระยะยาว  
           องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จะตองดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อ
กำหนดแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานใหมในอนาคต  ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ใหเปนไปตามข้ันตอนและกระบวนการที่กำหนด และสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานพรานดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป 
(๒๕๖๑-๒๕๖๔)  บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง  องคการบริหารสวนตำบลบานพรานจึงไดจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลข้ึน  เพ่ืออบรมให
ความรูความเขาใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ใหประชาชนเขาใจและใหความสำคัญของการ
ประชาคม การมีสวนรวมและความสัมพันธของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและเพื่อองคการบริหาร
สวนตำบลจะไดรับทราบปญหาความตองการและแนวทางแกไขปญหารวมกันมาใชในการจัดทำโครงการ/
กจิกรรม เพื่อจดัทำแผนพัฒนาสี่ป (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๓. วัตถุประสงค 
           ๑.เพ่ือใหประชาชนไดมคีวามรูความเขาใจในการทำประชาคม 

     ๒. เพ่ือใหประชาชนไดเขาใจหลักการมีสวนรวมของประชาชน 
           ๓.เพ่ือใหประชาชนเห็นถึงความสัมพันธของการรับฟงความคิดเห็นกับการมีสวนรวมของประชาชน. 
 ๔.เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลทราบถึงปญหาความตองการของประชาชน 

๕.เพ่ือใหมีการนำเสนอขอมูลเพื่อการพัฒนา และความตองการของประชาชนเพื่อจักไดนำขอมูลหรอื
ปญหาไปกำหนดโครงการ/กจิกรรม 
          ๖.เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 ๗.เพื่อใหการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นที่  ผูนำชุมชน  กำนัน  ผูใหญบาน ผูบริหาร สมาชิกสภาฯผูนำกลุมชุมชน ชมรม
ตางๆ  ฯลฯ  สวนราชการที่เก่ียวของ 
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๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง 
 
๖.วิธีดำเนนิการ 
      ๑.จัดทำโครงการฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ 

๒. แตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำเวทปีระชาคม 
๓. กำหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดทำเวทีประชาคม 
๔ แจงผูที่มีสวนเก่ียวของทราบ 

      ๕.ประชาสัมพันธการจัดเวทีประชาคม 
      ๖.ดำเนินการตามโครงการฯ 
      ๗.วิเคราะหปญหา และความตองการของประชาชน 
      ๘.สรุปประเด็นปญหาความตองการ เรียงลำดับปญหา ความตองการ 
      ๙.จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
      ๑๐.จัดทำรางแผนพัฒนา 
 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 
8.งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
๙.ผูรบัผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน   
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑.ประชาชนมีความรูความเขาใจการทำประชาคมมากขึ้น 
๒.ประชาชนไดเขาใจหลักการมีสวนรวมของประชาชน 
๓.ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธของการรับฟงความคิดเห็นกับการมสีวนรวม 
๔.องคการบริหารสวนตำบลทราบถึงปญหาความตองการของประชาชน 
๕.องคการบริหารสวนตำบลไดรับขอมูลปญหา และความตองการของประชาชนเพ่ือจักไดนำขอมูล 

และปญหาไปกำหนดโครงการ/กิจกรรม 
          ๖.ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
          ๗.การจัดทำแผนพัฒนาส่ีป (๒๕๖๑-๒๕๖๔)เปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 ๓.๒.๒ การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาท่ีดวยความเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังนั้น  เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลบานพรานจึงมีการจดัต้ังศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเพ่ือไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 ๓.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบล
บานพราน 
 ๓.๓ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล กับประชาชนใน
พื้นที ่
 

๔.เปาหมาย 
 ใหบริการรบัเร่ืองรองเรียน/รองทกุข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจดัเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 
 

๕.วิธีดำเนนิการ 
 ๕.๑ จัดทำคำสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเร่ืองรองเรียน/รองทกุข 
 ๕.๒ เผยแพรประชาสัมพนัธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 ๕.๓ นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาส่ังการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปน
และเรงดวน 
 ๕.๔ แจงผลการปฏบิัติงานใหผูรองทราบ 
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๖.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร-วันศุกร ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยชองทองการ
รองเรียนรองทุกข 
 ๗.๑ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 ๗.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๓๕๖๑ ๐๗๓๖ โทรสารหมายเลข ๐ ๓๕๖๑ ๐๗๓๖ 
 ๗.๓ ทางเว็บไซต : www.banpran.go.th 

 ๗.๔ ทางไปรษณีย : ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลบานพราน ตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา 
จังหวดัอาทอง ๑๔๑๕๐ 
 

๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล     
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล    
บานพราน  
 ๑๐.๒ สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 ๑๐.๓ แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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 ๓.๒.๓ การกำหนดข้ันตอน/กระบวนการรับเรื่องรองเรยีนขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑.ช่ือโครงการ “มาตรการกำหนดข้ันตอน/กระบวนการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล
บานพราน” 
 

๒.หลักการและเหตุผล  
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี

เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาท่ีดวยความเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 

ดังนั้น  เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงไดกำหนดข้ันตอน/
กระบวนการรับเรื่องรองเรียน เพื่อไวสำหรบัใหประชาชนไดทราบข้ันตอน/กระบวนการ  

 

๓.วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อเปนชองทางในการรับเร่ืองรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
๓.๒ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 
 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีชองทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรยีน 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖.วิธีดำเนนิการ 
 จัดทำข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนจากประชาชน ไดแก 

๖.๑ กลองรับความคิดเห็นติดต้ังไว ณ บริเวณดานหนาอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบาน
พราน 

๖.๒ ผานเว็บไซตองคการบรหิารสวนตำบลบานพราน 
๖.๓ ผานทางโทรศัพท ๐๓๕ ๘๖๒๖๗๘ โทรสารหมายเลข ๐๓๕ ๘๖๒๖๓๐ 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
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๘.งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
 

๙.ผูรับผิดชอบ 
    องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
    ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเร่ือง
รองเรียน 
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  ๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมบริหารกิจการ 
 
 ๓.๓.๑ การแตงต้ังตวัแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
 
๑.ชื่อโครงการ “การแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง” 

 

๒.หลักการและเหตุผล  
 ตามที่องคการบริหารสวนตำบลบานพราน ไดดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปในดานการขัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตำบล ในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวน
ตำบลบานพราน 
 

๓.วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกลภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลบานพรานอยางแข็งขัน สำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบล ไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กำหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการปองกนัการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบล นั่นคอืไดทำหนาที่อยางถูกตอง 
 

๔.เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๑๐ หมูบาน 
 

๕.วิธีการดำเนินการ 
 ๕.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลบานพรานอยางแข็งขันสำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบล ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กำหนดใหภาคประสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตำบล ในหลายๆ 
สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปด
ซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจ
การจางฯลฯ 
 ๕.๒ มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเร่ืองระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรูทำความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 

๖.ระยะเวลาในการดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 
๗.งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๘.ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบรหิารสวนตำบลบานพราน 
 

๙.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๙.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของ ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
     ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ
การดำเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 ๓.๓.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล      
บานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ “มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
บานพราน” 
 

๒. หลักการและเหตผุล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจำทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๑ องคกรทำแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลบานพรานในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรปูแบบองคการ
บริหารสวนตำบล  มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ องคการบรหิารสวนตำบลบานพราน โดยงานวิเคราะห
นโยบายและแผน สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  จึงแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสรมิใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานและ
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลบานพรานใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องคการบริหารสวนตำบล ฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานกำหนดดวยความ
ถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานพราน   
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖. วิธดีำเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตำบล  
 ๖.๒ แตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานบางตำแหนงใน
ปจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหนง ๒ ปตามที่ระเบียบฯ องคการบริหารสวนตำบล จึงตองดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตำแหนงดังกลาวมาดำรงตำแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลบานพรานแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหนง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องคกร
จัดทำแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙ ที่กำหนด 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล   
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพรานมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลบานพราน เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลบานพรานและรางแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตำบลบานพรานเพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลบานพราน ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต 
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 ๓.๓.๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๑. ช่ือโครงการ “กิจกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน” 
 

๒. หลักการและเหตผุล  
 ดวยกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล ในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบล วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตำบล  เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไขสงเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงได
จัดทำกิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน  
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานมีการขับเคล่ือน
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตำบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลบานพรานและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 ๓.๓ เพื่อดำเนนิงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๔. เปาหมาย 
 คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลบานพราน 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

๖. วิธดีำเนินการ 
 ๖.๑ ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 ๖.๒ จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
 ๖.๔ จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว 
๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘) จำนวน ๗ คน ประกอบดวย 
  (๑) ผูแทนชมุชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  ๒ คน 
  (๒) ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  ๒ คน 
  (๓) ผูทรงคุณวุฒ ิ     ๒ คน 
  (๔) ปลัดองคการบรหิารสวนตำบล    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หวัหนาสำนักปลดั     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (๖) หวัหนาฝายบริหารทั่วไป    เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี ้

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานตามหลักเกณฑ
และวิธกีารบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

๒) ประเมินผลการปฎิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานปละ ๒ ครั้งเปน
อยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตำบลบานพรานทราบ เพื่อนำผลที่ไดจากการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตำบลบานพราน 

๓) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฎิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพรานสำหรับผลการปฎิบัติราชการประจำป 

๔) ดำเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามที่องคการบรหิารสวนตำบลบานพรานมอบหมาย 
 ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผดิชอบการประเมินผลการปฎิบตัิราชการ 
 ๖.๖ การจดัทำแผนการดำเนนิงาน 
 ๖.๗ การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 
 ๖.๘ จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฎิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพรานพรอมตัวชี้วัด 
 ๖.๙ การติดตามและประเมินผล 
 ๖.๑๐ การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแกไขตอไป 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๖๗    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 ๓.๓.๔ การสงเสริมสนับสนนุการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนตำบลบานพราน 
 
๑. ชื่อโครงการ “การสงเสรมิสนบัสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนตำบลบานพราน” 

๒. หลักการและเหตผุล   
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีปรัชญาและวิธีการบริหารจัดการศึกษาที่ยืดหยุน

หลากหลายมากกวาการศึกษาในระบบจึงสามารถตอบสนองตอผูเรียนหลายกลุมที่มีความแตกตางไดมากกวา
พรอมทั้งเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทางสังคมเขากับลักษณะของการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๒ 
ภายใตกฎหมายทางการศึกษาอีกฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑ ทำใหรัฐสามรถจัดการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองครอบคลุม  
กลุมผูเรียนทุกๆกลุม 

กศน.ตำบลบานพรานจัดเปนแหลงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำและหลักสูตรรายวิชำเลือกที่แบงออกเปนราย
วชิำเลือกสำระทักษะการเรียนรูรายวิชำเลือกสำระความรูพ้ืนฐานรายวิชำเลือกสำระการประกอบอำชีพราย    
วิชาเลือกสำระทักษะการดำเนินชีวิตและรายวิชำเลือกสำระการพัฒนาสังคมซ่ึงมีผูสนใจสมัครเขาเรียน
ประมาณ ๕๐๐ คนตอมาพบวาผูเรียนขาดเรียนกะทันหันและไมมาเรียนอยางตอเนื่องจำนวนกวา ๒๐๐ คน   
ซึ่งถือวาเปนการสูญเปลาของการใชงบประมาณและทรัพยากร 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีแรงจงูใจในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

          ๓.๒ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสรางแรงจูงใจในการเรียนในแหลงการศึกษานอกระบบ 
          ๓.๓ เพ่ือเปนการบริการทางดานวิชาการและเผยแพรความรูแกบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
ผูสนใจทัว่ไป 
 
๔. เปาหมาย/ผลผลติ 
 ประชาชนในพื้นที่ตำบลบานพราน  อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 

๖.วิธีดำเนนิการ 
๖.๑ ประชุมคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ 
๖.๒ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารและมอบหมายหนาที่ใหกับสวนงานที่เกี่ยวของ 
๖.๓ ดำเนินการตามโครงการ 
๖.๔ รายงานใหผูบงัคับบัญชาทราบ 

 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 
๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

  
๙. ผูรับผดิชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน   
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ เพ่ือใหผูเรียนที่เขารวมโครงการมีมีแรงจูงใจในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
๑๐.๒ เพ่ือใหแหลงการศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสรางแรงจูงใจในการเรียน 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

มิติท่ี ๔ การเสรมิสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการ 
 

  ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกำหนด 
 
 ๔.๑.๑ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 

 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการจดัทำรายงานการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๒.หลกัการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๔ กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลบาน
พราน จึงไดมีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปน
ประจำทุกป 
 

๓.วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลบาน

พราน 
๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตำบล ตำบล

บานพรานทราบตามแบบที่ระเบยีบฯ กำหนด 
๓.๓ เพ่ือรายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเงินแผนดินตามกำหนด 
 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖.วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดบัองคกร 
 ๖.๒ แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดบัหนวยงานยอย 
 ๖.๓ ผูบริหารมหีนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน 
 ๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการ
ประเมนิองคประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคมุภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบยีบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกำกับดแูลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเส่ียงตอการปฏบิัติงาน 

 ๑๐.๓ เกิดประโยชนสูงสดุตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 ๔.๑.๒ การติดตามประเมินผลระบบควบคมุภายในขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ “มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบล      
บานพราน”  
 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานและการใชทรัพยากร 
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การส้ินเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยงานรับตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเส่ียงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น 
และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกำหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไป
ดำเนินการเพ่ือควบคุมลดความเส่ียง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
 ๓.๒ เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับ
ดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 

๔.เปาหมาย  
 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
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องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖.วิธีดำเนนิการ 
 ๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลบาน
พราน (ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไป
ดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 ๖.๒ หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานนำแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการ
ดำเนินการตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 ๖.๓ หัวหนาของสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานรายงานผลการดำเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมนิผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 ๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลบานพรานประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอ
หรือไม หรือจะตองดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียงตอไป  
 ๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหาร
จัดการความเส่ียง 
 ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน      
ผูกำกบัดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๗๓    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

  ๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่สามารถดำเนินการได 
 
 ๔.๒.๑ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน ยายขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ “มาตรการสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกบั ดูแลบรหิารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจแุตงตั้ง การโอน ยายขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน” 
 

๒.หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสำคัญหรือเปนหัวใจขององคกร    
จึงมักจะกำหนดหนาที่ของงานเปนเร่ืองๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานเพ่ือใหมปีระสิทธภิาพและเพ่ือใหการปฏิบตัิงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม   
ในเร่ืองการบรรจุ แตงต้ัง การโอน ยาย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล   
บานพรานเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 ๓.๒ เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย 
 

๔.เปาหมาย/ผลผลติ  
 ขาราชการ พนักงานจาง ท่ีมกีารดำเนินการดานการบริหารงานบคุคล 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
   

๖.วิธีการดำเนินการ 
 การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวของกับการบรรจแุตงตั้งการโอน ยาย 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงต้ัง  
 - การสรรหาการบรรจุแตงต้ังไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในตำบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเวบ็ไซตขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสมัพันธขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๗๔    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
องคการบริหารสวนตำบล  (ก.ท.จงัหวัด) กอน 
 - ในการออกคำส่ังการบรรจุแตงต้ังองคการบริหารสวนตำบลบานพรานจะออกคำสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันที่องคการบริหารสวนตำบลบานพรานรับมติคณะกรรมการพนักงานสวนองคการบริหารสวนตำบล  
(ก.ท.จังหวดั) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เล่ือนระดับ/การเลื่อนตำแหนง องคการบริหารสวนตำบลบานพรานไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการขอบังคับที่เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เล่ือน
ตำแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตำบลทราบโดยการ
ประกาศเสยีงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลบาน
พราน 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรบัการประเมินเพ่ือเล่ือนระดบั/เลื่อนตำแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/
การเล่ือนตำแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดำเนินการที่
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเล่ือนตำแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบล  (ก.ท.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคำส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตำแหนง องคการบริหารสวนตำบลบานพรานจะออก
คำส่ังแตงต้ังไดตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตำบลบานพรานรับมติคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตำบล จังหวัด (ก.ท.จงัหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องคการบริหารสวนตำบลบานพรานไดดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ขอบังคบัท่ีเกี่ยวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงนิเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๗๕    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินที่ไมเปนธรรม 
 - นายกองคการบริหารสวนตำบล ตำบลบานพรานออกคำส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบ
โดยทั่วกัน 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙.  ผูรบัผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กำหนดเปนระดับขั้นของความสำเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดำเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชดัเจน พรอมท้ังเปดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๗๖    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

  ๔.๒.๒ การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ “กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน” 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลั งขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น  เจ าหน าที่ จะตองปฏิบั ติตามอำนาจหน าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทำใยนำฝากเปนรายรับ 
จัดทำใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สำหรับการใชประโยชน
ในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดำเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ     
จึงจำเปนตองมีกระบวนขั้นตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดำเนินงานเกิดประสิทธภิาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงไดริเร่ิมกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการ
ใชประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย 
ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๓.วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ-จายเงินขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานเกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
 

๔.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๕.วิธีดำเนนิการ 
 ๕.๑ มีการแตงตั้งกรรมการพจิารณางบประมาณ 
 ๕.๒ มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณโดยมีประชาชนเขารวมเปน

กรรมการ 
 ๕.๓ ปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 

 ๕.๔ สรุปผลการรับ-จายเงินขององคการบริหารสวนตำบล  ใหประชาชนทราบชองทางตางๆ เชน 
ทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 

๖.ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๗๗    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

๗.งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๘.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญช ีกองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๙.ตัวชี้วัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 
 

๑๐.ผลลัพธ 
    ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบล
บานพราน ทำใหเกดิความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๗๘    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

  ๔.๒.๓ การแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
 
๑.ชื่อโครงการ “การแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง” 

 

๒.หลักการและเหตุผล  
 ตามที่องคการบริหารสวนตำบลบานพราน ไดดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปในดานการขัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตำบล ในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวน
ตำบลบานพราน 
 

๓.วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกลภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลบานพรานอยางแขง็ขันสำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบล ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กำหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็ง
ขัน กับมาตรการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบล น่ันคือไดทำหนาที่อยางถูกตอง 
 

๔.เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๑๐ หมูบาน 
 

๕.วิธีการดำเนินการ 
 ๕.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลบานพรานอยางแข็งขันสำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบล ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กำหนดใหภาคประสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตำบล ในหลายๆ 
สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปด
ซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจ
การจางฯลฯ 
 ๕.๒ มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเร่ืองระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรูทำความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 

๖.ระยะเวลาในการดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๗.งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๗๙    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 
 

๘.ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบรหิารสวนตำบลบานพราน 
 

๙.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๙.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของ ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
     ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ
การดำเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๘๐    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

    ๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 
  ๔.๓.๑ การสงเสริมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
๑.ชื่อโครงการ : สงเสริมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
  

๒.หลักการและเหตุผล  
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สำคัญที่ใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหาร
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะ
เปนอสิระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดย
ความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร 
สามารถนำไปสูความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบานพรานใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ข้ึน เพื่อกำหนดบทบาทของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปน
คณะกรรมการในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานเพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบไดอีกทั้งยงัเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบรหิาร 
 ๓.๒ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทจุริต สามารถตรวจสอบได 
 ๓.๓ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองมากขึ้น 
 

๔.เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานทุกทาน 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๘๑    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 
 

๖.วิธีการดำเนินงาน 
 ๖.๑ จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานใช
สำหรับการประชุม 
 ๖.๒ แตงต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานเปนคณะกรรมการตรวจสอบการ
ดำเนินการตางๆ เชน การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 ๖.๓ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานต้ังกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
 

๑๐.ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 ๑๐.๒ การปฏิบตัิงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๘๒    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

 
  ๔.๓.๒ การจัดสงผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล และลูกจางเขารับการอบรม 
 
๑. ชื่อโครงการ การจัดสงผูบริหารสมาชิก พนักงานสวนตำบล และลูกจางเขารับการอบรม 
 

๒. หลักการและเหตผุล   
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค

ใหม  ผู นำห รือผูบริหารองคการต างๆตองมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวใน รูปแบบ
ตางๆ  โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  การปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการทำงาน  เพื่อ
แสวงหารูปแบบใหม ๆ  และนำระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซ่ึงนำไปสูแนวคิดการพัฒนา
ระบบบริหารความรูภายในองคการเพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปล่ียนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม 
       พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ระบุดังน้ี “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพ่ือนำมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรู     
ความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
สถานการณของตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้จะตองเปล่ียนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบ
แบบแผนที่วางไว ต้ังแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและ
นำมาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเปนหลักการวา สวน
ราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี ้

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ

ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
๓.ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกดิการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกนั 
เพ่ือการนำมาพฒันาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสทิธิภาพ” 

ประกอบกับนโยบายและวาระแหงชาติของรัฐบาล กำหนดใหขาราชการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในการทำงาน  และคณะผูบริหารองคการบรหิารสวนตำบลคลองใหม ไดเลง็เห็นถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาบุคลกร  จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรข้ึน 

 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๘๓    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อปรับเปล่ียนวิธคีิด  วิธีการทำงาน ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๓.๒ เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทำงานตามเปาหมายของกระทรวงมหาดไทย 

                       - เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
                        -เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
                        -เกดิความมีประสิทธิภาพ 
                        -เกดิความคุมคาในการปฏบิัติงาน 

๓.๓ เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่นในปจจุบัน 
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๓.๔ เพื่อใหบุคลากรมีความรูและเขาใจในหลักของการทำงานเปนทีม คุณธรรม จริยธรรม และ      
ธรรมาภิบาลในการทำงาน 

๓.๕ เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจอันดีตอกันเกิดความรวมมือในการทำงาน 
๓.๖ เพื่อใหบุคลากรรับรูแนวนโยบายในการทำงานของคณะผูบริหาร 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลติ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง    
 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตามความเหมาะสม 
 
๖.วิธีดำเนนิการ 
 ๖.๑ ทำบันทึกขออนมุัติผูบังคับบญัชา 
 ๖.๒ แตงต้ังคำสั่งการอบรม 
 ๖.๓ ดำเนินการฝกอบรม 
 ๖.๔ รายงานการฝกอบรมใหผูบังคับบัญชาทราบ 
 
๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 
๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
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๙.ผูรบัผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 

 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ บุคลากรปรับเปล่ียนวิธคิีด วิธีการทำงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๑๐.๒ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานทำงานตามเปาหมายของ มท. 
๑๐.๓ ประชาชนพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
๑๐.๔ บุคลากรมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองทองถ่ินในปจจุบันและ

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของและนำมาปรับใชในการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
๑๐.๕ บุคลากรมีความเขาใจของการทำงานเปนทีม  มีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมาภิบาล

มาใชในการทำงาน กอใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  
๑๐.๖ บุคลากรมีความเขาใจในนโยบายการทำงานของผูบริหารและเกิดความรวมมือตอกันใน  การ

ทำงานระหวาง ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  พนกังานสวนตำบล และ พนักงานจาง 
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   ๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ 
ตอตานการทุจริต 
 
  ๔.๔.๑ การเฝาระวงัการคอรรัปชัน่โดยภาคประชาชน 
 
๑.ชื่อโครงการ “มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชัน่โดยภาคประชาชน”  
 

๒.หลักการและเหตุผล  
 คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตำแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมหีนาที่รักษาผลประโยชนของ
สวนรวม หากใชตำแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทำการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามี
การกระทำคอรรัปชั่นการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำ
ใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
 

๓.วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกนัเฝาระวงัคอรรัปชัน่ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๔.เปาหมาย/ผลผลติ 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖.วิธีดำเนนิการ 
 ๖.๑ เชญิคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเร่ืองคอรรัปชัน่ 
 ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นของ
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเร่ืองการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชัน่ได 
 ๑๐.๒ มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นใน
เขตองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
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  ๔.๔.๒ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
 
๑.ชื่อโครงการ “การสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทจุริต” 
 

๒.หลกัการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กำหนดให
องคการบริหารสวนตำบล มีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทำ
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสำนึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลบานพราน มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถิ่น ดังนั้น การท่ีองคการ
บริหารสวนตำบลบานพรานจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จำเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆดาน ในการ
รวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปน
สิ่งจำเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ  ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตำบลบานพราน
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต  
คอรรัปชันในทองถิ่น 
 องคการบริหารสวนตำบลบานพราน พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนส่ิงจำเปน จึงได
จัดทำโครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต ขึ้น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมคีวามเขมแข็ง 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนขององคการบริหารสวนตำบล
บานพราน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกบัทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจรติ 
 ๓. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)                                                      หนา ๘๘    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 

๔. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตำบล
บานพรานเขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตำบลบาน
พราน 
 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
 ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๖. วิธดีำเนินการ 
 ๑. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 ๒. จัดทำฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณ
ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 ๓. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงต้ังมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลบานพรานในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบ       
เพ่ือปองกนัการทุจริต 
 ๔. สงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
 ๕. ทำบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตำบลบานพรานกับบุคคล องคกร 
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. ทำใหเกิดแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาประโยชนขององคการบริหารสวนตำบลบาน
พราน 
 ๒. ทำใหทกุภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสำนกึและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทจุรติ 
 ๓. ทำใหเกดิความรวมมือรวมใจในการปองกันการทจุรติในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
 
 

 


