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สารบัญ 

          หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร    ๑ – ๒ 

 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๒ - ๓ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน       ๓ 

 เป้าหมาย         ๔ 

 ประโยชน์ของการจัดท าแผน       ๕ 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 3 ปี  

 (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) แยกตาม 4 มิติ 

 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนการทุจริต      ๕ 

 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๖ – ๗ 

 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๘ 

 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ๙ 

 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  ๑2 – 105 
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ค าน า 

 การจัดท าแผผนปฏบบัตบการปองกกันการทุจรบต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขงกงกค์การบรบหารส่วน
ต าบลบากพรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตบว่าด้วยการปองกกันแผละปราบปรามการทุจรบต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) มีวัตถุประสกค์เพ่ืงใช้เป็นกรงบแผละแผนวทากในการปองกกันการทุจรบตส าหรับงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น 
งันจะน าไปสู่การปรับปรุกการด าเนบนกานปองกกันการทุจรบตแผละยกระดับมาตรฐานในการปองกกันขงกงกค์กร
ปกครงกท้งกถบ่น ซึ่กเปรียบเสมืงนเป็นภูมบคุ้มกันส าหรับการปฏบบัตบกานขบงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นได้ท ากาน
ให้บักเกบดประโยชน์สุขขงกประชาชนในท้งกถบ่น แผละไม่ท าให้ประชาชนในท้งกถบ่นเกบดความคลากแผคลกใจในการ
ท ากาน งีกท้ักเป็นกลไกส าคัญในการปองกกันไม่ให้มีการใช้ง านาจหน้าที่ในการบรบหารราชการโดยมบชงบได้งีกทาก
หนึ่กด้วย 

 

 ส าหรับแผผนปฏบบัตบการปองกกันการทุจรบตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตบว่าด้วยการปองกกันแผละปราบปรามการทุจรบต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกงบด้วย ๔ มบตบ ดักนี้ 

 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนการทุจริต       

 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต      

 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน    

 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าแผผนปฏบบัตบการปองกกันการทุจรบต ๓ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เป็นเป็นการ
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  

 

 

       นายวรพงษ์  วรทัศน์ 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

   



๔ 

 

ส่วนที่ ๑ 

 
บทน า 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  (๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล       
  (๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  (๖)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 

 ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 

 



๕ 

 

 
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ

การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี 
๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับ
ที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง  

  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของ 



๖ 

 

 
สังคมอุปถัมภท์ี่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถ
ท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖๔) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง   
     ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม รวมถึงประชาชนในต าบล 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ       
     บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  

๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
     ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 



๗ 

 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

เป้าหมาย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ตลอดจนประชาชน มี

จติส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม
รวมถึงประชาชนในต าบล  มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 



๘ 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๑. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน   
ต่อการทุจริต 

 

 

 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรท้ัง
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ า 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ (๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุน
คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ การบริหารงาน ตาม
หลักธรรมาภิบาล  

๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

 

 

- 

 

- 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

 

 

- 

 

- 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

 
๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

 
๑.๒.๑ (๑) โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมาย การส่งเสริมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น พระประมุข 
 
๑.๒.๑ (๒) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 
 
๑.๒.๒ (๑) โครงการลงแขกลงคลอง ต าบล
บางพรม 
 
๑.๒.๓ (๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ความรู้ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 
๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 
 
 

 

๑.๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม 
จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม เด็กและ
เยาวชนต าบลบางพรม  

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

 

มิติท่ี ๑ รวม ๑ มาตรการ ๕ โครงการ                   
๒ กิจกรรม 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  

 



๙ 

 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

 

๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกค าส่ัง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้า
ส่วนราชการ 
๒.๒.๑ (๓)  มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
๒.๒.๒ (๑) มาตรการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ 
๒.๒.๒ (๓)  กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดซ้ือ-จัด
จ้าง 
๒.๒.๓ (๑) มาตรการ ยกระดับ
คุณภาพการบริการ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 

 

๒.๓ มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 

๒.๓.๑ (๑) มาตรการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒.๓.๒ (๒) มาตรการการมอบ
อ านาจของนายก อบต.บางพรม 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 



๑๐ 

 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 ๒.๔ การเชิดช ู
เกียรติ แก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กบจการ 
การประพฤตบ
ปฏบบัตบตนใหเ้ป็น 
ที่ประจักษ ์

๒.๔.๑ (๑) กิจกรรม ยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.๔.๒ (๑)  กิจกรรม ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ 

๒.๔.๓ (๑)  กิจกรรม ยกย่องเชิดชู
เกียรติท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 

 
- 

 

 

- 

- 

 
- 

 

 

- 

- 

 
- 

 

 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ 
อบต.บางพรม 
 

๒.๕.๒ (๑) มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจอบท้ัง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

๒.๕.๓ (๑) มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
เจ้าหน้าท่ีประพฤติมิชอบ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที่ ๒ รวม ๑๒ มาตรการ ๖ กิจกรรม - - -  

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) กิจกรรมปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.บางพรม 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓.๑.๒ (๑) มาตรการ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ
และทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

๓.๑.๓ (๑)  โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

- 

 

- 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

 

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชน 
 
 

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

๓.๒.๒ (1) มาตรการ ก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ และช่องทาง
การร้องเรียน/ร้องทุกข์” 

๓.๒.๓ (1) มาตรการ รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ รับทราบ  

๓๐,๐๐๐ 
 

 
- 

 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
- 

 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
- 

 
 
- 

 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๓.๓.๑ (1)  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต. 
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง/ตรวจรับงานจ้าง 
๓.๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมติดตาม
และประเมินผลแผน 
 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติท่ี ๓ รวม ๔ มาตรการ ๒ โครงการ                   
๓ กิจกรรม 

๑30,0๐๐ ๑30,0๐๐ ๑30,0๐๐  

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ (๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน  

๔.๑.๒ (๑) การจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 

๔.๒.๑ (1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

๔.๒.๒ (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
พรม 

๔.๒.3 (๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนหมู่บ้าน 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- 
 

 
- 
 
 

 

- 
 

 
- 
 
 

 

- 
 

 
- 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 ๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

๔.๔.๑ มาตรการเฝ้าระวังการ
คอรัปชั่นโดยภาคประชาชน 

๔.๔.๒ กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

 

- 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

- 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

- 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

มิติท่ี ๔ รวม ๒ มาตรการ ๕ กิจกรรม  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  

 



๑๓ 

 
 

 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๑/๑.๑.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม แก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  
                      และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ด้วยคณะผู้บรบหารแผละพนักกานขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญแผละเป็นกลไก
หลักในการให้บรบการสาธารณะ เพ่ืงตงบสนงกความต้งกการขงกประชาชนในท้งกถบ่น ทั้กยักมีหน้าที่แผละความ
รับผบดชงบส าคัญในงันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุกสุข แผละสร้ากคุณภาพชีวบตที่ดีให้แผก่ประชาชนในท้งกถบ่น โดยให้
สงดคล้งกกับนโยบายขงกรัฐบาลแผละท้งกถบ่น ดักนั้น การที่ประชาชนในแผต่ละท้งกถบ่นจะมีความเป็นงยู่ ที่ดีมี
ความสุขหรืงไม่ จึกขึ้นงยู่กับการประพฤตบปฏบบัตบขงกคณะผู้บรบหารแผละพนักกานขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น
ทุกคน หากคณะผู้บรบหารแผละพนักกานขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏบบัตบตนงยู่ในกรงบ
จรบยธรรม เป็นผู้มีจบตส านึกท่ีจะตงบสนงกคุณแผผ่นดบนด้วยการกระท าทุกสบ่ก เพ่ืงคุณประโยชน์ขงกประชาชนแผละ
ประเทศชาตบ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แผละวบธีการบรบหารจัดการบ้านเมืงกที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้ากความโปร่กใสในการปฏบบัตบหน้าที่ขงกเจ้าหน้าที่ รณรกค์แผละส่กเสรบมค่านบยมเรื่งกความ
ซื่งสัตย์แผก้กฎระเบียบที่เง้ืงต่งการทุจรบต ใช้วบธีการบรบหารกานบุคคลตามระบบคุณธรรมงย่ากเคร่กครัด ปฏบบัตบ
ตามมาตรการการบรบหารจัดการบ้านเมืงกแผละสักคมที่ดี ส่กเสรบมให้ผู้บักคับบัญชาปฏบบัตบตนเป็นแผบบย่าก ประกงบ
กับงนุสนธบคณะกรรมการมาตรฐานการบรบหารกานบุคคลส่วนท้งกถบ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทากคุณธรรม
แผละจรบยธรรมข้าราชการ พนักกาน แผละลูกจ้ากขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น โดยมีวัตถุประสกค์เพ่ืงให้
ข้าราชการ พนักกานแผละลูกจ้ากขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการแผละแผนวทากปฏบบัตบ          
เพ่ืงเป็นเครื่งกก ากับความประพฤตบขงกตน ได้แผก่ 
          ๑.  พึกด ารกตนให้ตั้กมั่นในศีลธรรม ปฏบบัตบหน้าที่ด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต เสียสละ แผละมีความ
รับผบดชงบ 
          ๒.  พึกปฏบบัตบหน้าที่งย่ากเปิดเผย โปร่กใส พร้งมให้ตรวจสงบ 
          ๓.  พึกให้บรบการด้วยความเสมงภาคไม่เลืงกปฏบบัตบ สะดวก รวดเร็ว มีงัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ขงกประชาชนเป็นหลัก 
          ๔.  พึกปฏบบัตบหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธบ์ขงกกานงย่ากคุ้มค่า 
          ๕.  พึกพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ แผละตนเงกงยู่เสมง 
          ซึ่กงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้ยึดถืงเป็นแผนวทากส าหรับประพฤตบตนแผละเป็นหลักการในการ
ปฏบบัตบกาน 
          ดักนั้น เพ่ืงเป็นการพัฒนาจบตใจแผละเพ่ืงพัฒนาบุคลากรในสักกัด สามารถน าหลักคุณธรรม จรบยธรรม             
ไปพัฒนาคุณภาพชีวบตในประจ าวัน แผละประยุกต์ใช้ในการท ากานได้งย่ากเหมาะสม งกค์การบรบหารส่วนต าบล



๑๖ 

 

บากพรม จึกได้จัดท าโครกการงบรมคุณธรรมแผละจรบยธรรมเพ่ืงพัฒนาคุณภาพชีวบตขงกคณะผู้บรบหาร แผละ
พนักกานขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ขึ้นมา 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงปลูกฝักคุณธรรม จรบยธรรม ให้กับคณะผู้บรบหารแผละพนักกานขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล            
บากพรม ได้น าหลักคุณธรรม จรบยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวบตแผละการท ากานได้งย่ากถูกต้งกเหมาะสม 
          ๒.  เพ่ืงให้คณะผู้บรบหารแผละพนักกานขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ด ารกตนให้ตั้กมั่นใน
ศีลธรรม ปฏบบัตบหน้าที่ด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต เสียสละ แผละมีความรับผบดชงบต่งงกค์กรแผละประชาชน 
          ๓.  เพ่ืงเป็นสร้ากจบตส านึกให้คณะผู้บรบหารแผละพนักกานขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ปฏบบัตบ
หน้าที่งย่ากเปิดเผย โปร่กใส พร้งมให้ตรวจสงบ 
          ๔.  เพ่ืงให้การปฏบบัตบหน้าที่เกบดผลสัมฤทธบ์ขงกกานงย่ากคุ้มค่า มีประสบทธบภาพแผละประสบทธบผล  

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๔.๑  คณะผู้บรบหาร 
          ๔.๒  พนักกานส่วนต าบล 
          ๔.๓  ลูกจ้ากประจ า 
          ๔.๔  พนักกานจ้าก 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ง าเภงบากคนที จักหวัดสมุทรสกคราม 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  วากแผผนภายในงกค์กรเพ่ืงหาแผนวทากในการจัดงบรมแผละเสนงโครกการ 
          ๖.๒  ตบดต่งประสานวบทยากร 
          ๖.๓  ด าเนบนการงบรมตามโครกการฯ 
          ๖.๔  สรุปผลหลักเสรจ็โครกการฯ 
          ๖.๕ ตบดตามรายกานผลการด าเนบนโครกการฯ ให้ผู้ที่เก่ียวข้งกทราบ 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๓๐,๐๐๐ บาท ต่งปี 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  คณะผู้บรบหารแผละพนักกานขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้น าหลักคุณธรรม จรบยธรรม           
ไปพัฒนาคุณภาพชีวบตแผละการท ากานได้งย่ากถูกต้งกเหมาะสม 
          ๒.  คณะผู้บรบหารแผละพนักกานขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ด ารกตนให้ตั้กมั่นในศีลธรรม 
ปฏบบัตบหน้าที่ด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต เสียสละ แผละมีความรับผบดชงบต่งงกค์กรแผละประชาชน 
          ๓.  คณะผู้บรบหารแผละพนักกานขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีจบตส านึกปฏบบัตบหน้าที่งย่าก
เปิดเผย โปร่กใส พร้งมให้ตรวจสงบ 
          ๔.  เกบดผลสัมฤทธบ์ขงกกานงย่ากคุ้มค่า มีประสบทธบภาพแผละประสบทธบผล  
 



๑๗ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๑/๑.๑.๒ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล” 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          จากการประเมบนคุณธรรมแผละความโปร่กใสในการด าเนบนกานขงกหน่วยกานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมบนที่ค านึกถึกหลักธรรมมาภบบาล จรรยาบรรณสากล แผละวัฒนธรรมขงกประเทศไทยเป็นหลักรว มถึก
ข้งเท็จจรบกขงกการทุจรบตที่เกบดขึ้นภายในหน่วยกานขงกภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกบดจากการด าเนบนกานขงกระดับ
บุคคล หรืงเกบดจากปัจจัยทากวัฒนธรรมขงกงกค์กร หรืงเกบดจากลักษณะกานแผละการรับสบ่กขงกต่าก ๆ ที่เง้ืงให้
เกบดการทุจรบต ดักนั้น วบธีการบรบหารจัดการภายในงกค์กรที่น า ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤตบกรรม ค่านบยมแผละ
วัฒนธรรมขงกงกค์กรให้กลายเป็นสบ่กที่ยงมรับได้ขงกผู้บรบหารแผละเจ้าหน้าที่ภายในงกค์กร โดยการสร้ากความ
ตระหนักถึกความรับผบดชงบแผละการมีส่วนร่วมในการต่งต้านการทุจรบตภายในงกค์กร ขงกผู้บรบหารแผละเจ้าหน้าที่
ถึกแผม้จะเป็นสบ่กที่ยากต่งการด าเนบนกานก็ตาม แผต่เป็นสบ่กส าคัญที่หน่วยกานต้งกสร้ากให้เกบดการเปลี่ยนแผปลกเพ่ืง
น าไปสู่งกค์กรที่มีคุณธรรมแผละความโปร่กใสในการด าเนบนกาน ตลงดจนเป็นการสร้ากแผนวร่วมในการต่งต้านการ
ทุจรบตงันจะส่กผลต่งสักคม ชุมชน แผละประเทศเกบดความตระหนักถึกภัยจากการทุจรบตแผละปฏบเสธการทุจรบตในทุก
รูปแผบบ 
          ดักนั้น งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกจัดท ามาตรการ “การบรบหารกานตามหลักธรรมมาภบบาล” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมบนการปฏบบัตบราชการด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต ตามแผนวทากการบรบหารกบจการ
บ้านเมืงกที่ดี เพ่ืงเป็นการพัฒนาวบธีการด าเนบนกานภายในงกค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมแผละความ
โปร่กใสในการด าเนบนกานให้สูกขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงให้บุคลากรปฏบบัตบราชการด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต มีคุณธรรม ตามแผนวทากการบรบหารกบจการ
บ้านเมืงกที่ดี 
          ๒.  เพ่ืงให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถืงแผละปฏบบัตบ 
          ๓.  เพ่ืงเสรบมสร้ากวัฒนธรรมงกค์กรที่มีความโปร่กใส           

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในงกค์กรปฏบบัตบตามเกณฑ์ตัวชี้วัด/ข้งตกลก 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  การจัดท ามาตรฐานการปฏบบัตบกาน ตามหลักธรรมาภบบาล           
          ๖.๒  เสนงผู้บรบหาร 
          ๖.๓  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ           
          ๖.๔  ตบดตามแผละประเมบนผล 



๑๘ 

 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  บุคลากรปฏบบัตบราชการปฏบบัตบกาน ด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต มีคุณธรรม ตามแผนวทากการบรบหาร
กบจการบ้านเมงืกที่ดี 
          ๒.  ทุกส่วนราชการน าไปยึดถืงแผละปฏบบัตบตามหลักธรรมาภบบาล 
          ๓.  เป็นงกค์กรที่มคีวามโปร่กใส     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๙ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่ท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๑/๑.๑.๓ 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหาร            

                       ส่วนต าบลบางพรม 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ด้วยสถานการณ์หรืงการกระท าขงกบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้งกจนส่กผลกระทบต่งการ
ตัดสบนใจหรืงการปฏบบัตบหน้าที่ในต าแผหน่ก การกระท าดักกล่าวงาจเกบดขึ้นโดยรู้ตัวหรืงไม่รู้ตัว ทั้กเจตนาหรืงไม่
เจนตนาหรืงบากเรื่งกเป็นการปฏบบัตบสืบต่งกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสบ่กผบดแผต่งย่ากใด พฤตบกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผบดทากจรบยธรรมขงกเจ้าหน้าที่ขงกรัฐที่ต้งกค านึกถึกผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ขงกส่วนร่วม) 
แผต่กลับตัดสบนใจปฏบบัตบหน้าที่โดยค านึกถึกประโยชน์ขงกตนเงกหรืงพวกพ้งก 
 “ผลประโยชน์ทับซ้งน” หมายถึก สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ขงกรัฐ มีผลประโยชน์ส่วนตนงยู่ แผละมีการใช้
งบทธบพลตามง านาจหน้าที่แผละความรับผบดชงบเพ่ืงให้เกบดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่งให้เกบดผลเสียต่งผลประโยชน์
ส่วนร่วม ผลประโยชน์ทับซ้งนมีหลากหลายรูปแผบบ ไม่จ ากัดงยู่ในรูปขงกตัวเกบนหรืงทรัพย์สบนเท่านั้น แผต่รวมถึก
ผลประโยชน์งื่นๆท่ีไม่ใช่รูปตัวเกบนหรืงทรัพย์สบนก็ได้ 
          ดักนั้น งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้จัดกบจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปองกกัน
ผลประโยชน์ทับซ้งนแผก่บุคลากรในงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เพ่ืงปองกกันการทุจรบตในการปฏบบัตบ
ราชการ จึกได้จัดกบจกรรมปองกกันผลประโยชน์ทับซ้งน ผ่านการประชุมผู้บรบหารกับพนักกานส่วนต าบล ลูกจ้าก
ประข า แผละพนักกานจ้าก เพื่งให้พนักกานทุกคนท ากานโดยยึดถืงระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จรบยธรรม เพ่ืงเป็น
เครื่งกก ากับความประพฤตบขงกตน เพ่ืงให้มบให้เกบดผลประโยชน์ทับซ้งน  

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงให้ความรู้ความเข้าใจแผก่พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละพนักกานจ้าก ในสักกัดงกค์การ
บรบหารส่วนต าบลบากพรม เกี่ยวกับการปองกกันผลประโยชน์ทับซ้งน 
          ๒.  เพ่ืงเสรบมสร้ากพฤตบกรรมแผละวบธีการท ากานที่สุจรบตโปร่กใสขงกพนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละ
พนักกานจ้าก ในสักกัดงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
          ๓.  เพ่ืงเสรบมสร้ากให้พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละพนักกานจ้าก ในสักกัดงกค์การบรบหารส่วน
ต าบลบากพรม มีจบตส านึก ค่านบยม แผละวัฒนธรรมงกค์กร ในเรื่งกขงกความซื่งสัตย์ สุจรบต มุ่กมั่นท ากานงย่ากมี
ประสบทธบภาพ มีคุณธรรม ซึ่กจะส่กผลให้หน่วยกานปลงดจากการทุจรบตคงร์รัปชั่น มุ่กสู่การเป็นข้าราชการท้งกถบ่น
ไทยใสสะงาด 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละพนักกานจ้าก ในสักกัดงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  



๒๐ 

 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          จัดการประชุมประจ าเดืงน แผก่พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละพนักกานจ้าก ในสักกัดงกค์การ
บรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละให้ความรู้เรื่งกผลประโยชน์ทับซ้งน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัด 
          พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละพนักกานจ้าก ในสักกัดงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีความ
เข้าใจเรื่งกผลประโยชน์ทับซ้งน 

    ผลลัพธ์ 
          พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละพนักกานจ้าก ในสักกัดงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่งกผลประโยชน์ทับซ้งน แผละมีความประพฤตบท่ีไม่ยุ่กเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้งน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

๑.๒.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๒/๑.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย การส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
                       พระประมุข 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันประเทศไทยใช้รูปแผบบการปกครงกแผบบประชาธบปไตยงันมีพระมหากษัตรบย์ทรกเป็นพระประมุข 
งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นเป็นหน่วยกานหนึ่กที่งยู่ภายใต้การปกครงกในระบบดักกล่าว ดักนั้นเพ่ืงให้เกบดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้งกแผก่คณะผู้บรบหาร สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม พนักกานส่วนต าบล 
ลูกจ้ากประจ าแผละพนักกานจ้าก จึกเป็นเรื่งกส าคัญงย่ากยบ่กที่จะต้งกส่กเสรบมความรู้ความเข้าใจ ที่เกี่ยวกับการ
ปกครงกส่วนท้งกถบ่น กฎหมาย แผละระเบียบที่เกี่ยวข้งกกับท้งกถบ่น เพ่ืงเป็นการพัฒนาตนเงกแผละสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่งการปฏบบัตบหน้าที่ได้งย่ากมีประสบทธบภาพแผละมีประสบทธบผล  รวมถึกการส่กเสรบมให้
ประชาชนตระหนึกถึกความส าคัญ แผละการมีส่วนร่วมในการปกครงกระบงบประชาธบปไตยงันมีพระมหากษัตรบย์
เป็นพระประมุข  

ดักนั้น งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้มีการจัดการงบรมเพ่ืงให้ความรู้กฎหมาย การส่กเสรบม
ประชาธบปไตยงันมีพระมหากษัตรบย์ทรกเป็นพระประมุข แผก่คณะผู้บรบหาร สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบล
บากพรม พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละพนักกานจ้าก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละประชาชน 
เพ่ืงให้สามารถปฏบบัตบหน้าที่ได้งย่ากมีประสบทธบภาพ สามารถน ามาพัฒนางกค์กร พัฒนาท้งกถบ่น ให้มีความ
เจรบญก้าวหน้าต่งไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงให้ผู้บรบหาร สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ า
แผละพนักกานจ้าก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย แผละการปกครงกใน
ระบงบประชาธบปไตยมากข้ึน 

๓.๒ เพ่ืงให้ผู้บรบหาร สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ า
แผละพนักกานจ้าก ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การ
ปฏบบัตบกานที่ถูกต้งก เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 ๓.๓ เพ่ืงเพบม่ศักยภาพให้แผก่ผู้บรบหาร สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม พนักกานส่วนต าบล 
ลูกจ้ากประจ าแผละพนักกานจ้าก ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม   
 ๓.๔ เพ่ืงให้ประชาชนตระหนักถึกความส าคัญแผละมีส่วนร่วมในการปกครงกระบงบประชาธบปไตยงันมี
พระมหากษัตรบย์เป็นพระประมุข มากขึน้ 
 
 
 



๒๒ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บรบหาร สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละพนักกาน
จ้าก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละประชาชน จ านวน ๕๐ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  
๖. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑  เขียนโครกการแผละเสนงขงงนุมัตบโครกการฯ จากผู้บรบหาร 
          ๖.๒  ตบดต่งประสานวบทยากร 
          ๖.๓  ด าเนบนการงบรมตามโครกการฯ 
          ๖.๔  สรุปผลหลักเสรจ็โครกการฯ 
          ๖.๕ ตบดตามรายกานผลการด าเนบนโครกการฯ ให้ผู้ที่เก่ียวข้งกทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้บรบหาร สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละ
พนักกานจ้าก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย แผละการปกครงกใน
ระบงบประชาธบปไตยมากข้ึน 

๑๐.๒ ผู้บรบหาร สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละ
พนักกานจ้าก ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การปฏบบัตบกานที่
ถูกต้งก เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 ๑๐.๓ ผู้บรบหาร สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละ
พนักกานจ้าก ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีศักยภาพเพบ่มข้ึน   
 ๑๐.๔ ประชาชนตระหนักถึกความส าคัญแผละมีส่วนร่วมในการปกครงกระบงบประชาธบปไตยงันมี
พระมหากษัตรบย์เป็นพระประมุข มากขึ้น 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ผู้บรบหาร สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ าแผละพนักกาน
จ้าก ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละประชาชน มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย การปกครงกระบงบ
ประชาธบปไตยงันมีพระมหากษัตรบย์เป็นพระประมุข  

 
 

 



๒๓ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

๑.๒.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ มิติที่ ๑/๑.๒/๑.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

            ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาตบ แผละได้มีการสืบทงดกันมาเป็นเวลานานตั้กแผต่
งดีตกาลจนถึกปัจจุบัน เพ่ืงเป็นศูนย์รวมทากด้านจบตใจ ใช้ส าหรับการยึดเหนี่ยวให้ประชาชนปฏบบัตบดี ปฏบบัตบชงบ 
ละเว้นจากการประพฤตบในสบ่กที่ไม่ดี โดยเฉพาะงย่ากยบ่กการสร้ากจบตส านึกแผละความตระหนักในการต่งต้านการ
ทุจรบตคงรัปชั่นในด้านต่ากๆ ซ่ึกจะส่กผลต่งการพัฒนาประเทศแผละสักคมไทย ให้เป็นสักคมที่มีความสุข ประชาชน
มีคุณภาพชีวบตที่ด ี

  เพ่ืงเป็นการส่กเสรบมให้ประชาชนได้ตระหนัก แผละเจ้าหน้าที่ขงกรัฐ เห็นถึกความส าคัญขงก
ศาสนา งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้ส่กเสรบมสนับสนุน แผละสืบทงดการจัดกบจกรรมกบจกรรมทาก
ศาสนางย่ากต่งเนื่งก ในการประกงบพบธีในวันส าคัญทากศาสนา การส่กเสรบมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าวัด ฟัก
ธรรม ท าบุญ ตักบาตร ฯลฯ เพ่ืงเป็นการร่วมสืบทงดพระพุทธศาสนา แผละปลูกฝักคุณธรรม จรบยธรรม การสร้าก
จบตส านึกที่เกรกกลัวแผละละงายต่งบาป ไปสู่งนุชนคนรุ่นหลักสืบไป 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงสร้ากความตระหนักแผก่ประชาชน แผละบุคลากรขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรมเห็น
ความส าคัญขงกศาสนาพุทธ แผละร่วมกันสืบทงดพระพุทธศาสนา            
          ๒.  เพ่ืงเป็นการยึดเหนี่ยวจบตใจให้ปฏบบัตบในสบ่กที่สบ่กที่ถูกต้งก ละเว้นจากการท าความชั่ว เกรกกลัวต่งการ
ท าบาป  
 ๓. เพ่ืงสร้ากจบตส านึกแผละความตระหนักในการต่งต้านการทุจรบต คงรัปชั่น 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชน แผละบุคลากรขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  วากแผผนการด าเนบนกานในการส่กเสรบมสนับสนุนการกบจกรรมทากศาสนา           
          ๖.๒  ขงงนุมัตบด าเนบนกบจกรรม 
          ๖.๓  ประสานหน่วยกานที่เก่ียวข้งก 
          ๖.๔ ประชาสัมพันธ์โครกการฯ 
          ๖.๕ ด าเนบนการตามโครกการฯ 
   



๒๔ 

 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๓๐,๐๐๐.- 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กงกการศึกษา ศาสนา แผละวัฒนธรรม งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ประชาชน แผละเจ้าหน้าที่ขงกรัฐ ไดร้่วมกันสืบทงดพระพุทธศาสนา แผละมีจบตส านึกท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

๑.๒.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๒/๑.๒.๒ 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการลงแขกลงคลอง ต าบลบางพรม  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

            ต าบลบากพรม เป็นต าบลที่มีภูมบศาสตร์สถานที่ตั้กตบดกับแผม่น้ าแผม่กลงก แผละมีล าคลงก ล าประ
โดกในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ซึ่กปัจจุบันพบว่าในแผม่น้ าแผม่กลงก ล าคลงก แผละล าประโดก ได้มีวัชพืช สบ่กปฏบกูลแผละ
ผักตบชวาเป็นจ านวนมาก ส่กผลให้ล าคลงกสาธารณะตื้นเขบน น้ าไหลเวียนไม่สะดวก ส่กผลต่งพืชผลทาก
การเกษตรขงกประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึกการน าน้ าใช้งุปโภคในชีวบตประจ าวัน รวมถึกการเป็นเส้นทากสัญจรขงก
ต าบล   

  เพ่ืงเป็นการแผก้ไขปัญหาวัชพืช สบ่กปฏบกูลแผละผักตบชวา งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม                                  
จึกได้จัดกบจกรรมลกแผขกลกคลงกต าบลบากพรมขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับผู้น าชุมชน ก านัน -ผู้ใหญ่บ้าน แผละ
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบากพรม ในการจัดกบจกรรมลกแผขกลกคลงก เพ่ืงร่วมมืงกันในการก าจัดวัชพืช สบ่กปฏบกูล 
แผละผักตบชวาในล าคลงก-ล าประโดก สาธารณะ ในพ้ืนที่ต าบลบากพรม เพ่ืงให้น้ าไหล เวียนเข้าในพ้ืนที่
การเกษตรได้ดีขึ้น แผละประชาชนมีน้ าในการงุปโภคงย่ากเพียกพง รวมถึกการปองกกันปัญหาน้ าเน่าเสีย  

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงแผสดกความสามัคคีกันขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม กับผู้น าชุมชน ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 
แผละประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบากพรม  
          ๒.  เพ่ืงเป็นการก าจัดวัชพืช สบ่กปฏบกูลแผละผักตบชวา ในล าคลงก-ล าประโดก สาธารณะ ในพื้นที่ต าบล
บากพรม  
 ๓. เพ่ืงสร้ากจบตส านึกแผละความตระหนักในการร่วมมืงกันรักษาล าคลงก-ล าประโดก สาธารณะ 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ล าคลงก-ล าประโดก สาธารณะ ในพื้นที่ต าบลบากพรม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมู่ที่ ๑ – ๘ ต าบลบากพรม 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  วากแผผนการด าเนบนกานแผละเขียนโครกการฯ           
          ๖.๒  ขงงนุมัตบด าเนบนโครกการ 
          ๖.๓  ประสานหน่วยกานแผละผู้ที่เกี่ยวข้งก 
          ๖.๔ ประชาสัมพันธ์โครกการฯ 
          ๖.๕ ด าเนบนการตามโครกการฯ   

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 



๒๖ 

 

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

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้กบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กงกสาธารณสุขแผละสบ่กแผวดล้งม งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  เพ่ืงแผสดกความสามัคคีกันขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม กับผู้น าชุมชน ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 
แผละประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบากพรม  
          ๒.  เพ่ืงเป็นการก าจัดวัชพืช สบ่กปฏบกูลแผละผักตบชวา ในล าคลงก-ล าประโดก สาธารณะ ในพื้นที่ต าบล
บากพรม  
 ๓. เพ่ืงสร้ากจบตส านึกแผละความตระหนักในการร่วมมืงกันรักษาล าคลงก-ล าประโดก สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

๑.๒.๓  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๒/๑.๒.๓ 

 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
            ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่กเสรบมให้ประชาชนได้น้งมน าหลักปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียกมาปรับใช้
ในชีวบตประจ าขงกประชาชน เพ่ืงเป็นการแผก้ไขปัญหาเศรษฐกบจในยุคปัจจุบัน ให้ประชาชนสามารถด ารกชีวบตงยู่
ได้งย่ากมีความสุข แผละยั่กยืน งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรมในฐานะที่เป็นงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น มี
ความใกล้ชบดกับประชาชน จึกได้จัดท าโครกการส่กเสรบมสนับสนุนความรู้ทากปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียก ขึ้น เพ่ืง
เป็นการเผยแผพร่ความรู้แผละส่กเสรบมสนับสนุนประชาชนให้น้งมน าหลักปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียกมาประยุกต์ใช้ 
เพ่ืงความเป็นงยู่ที่ดแีผละมีคุณภาพชีวบตที่ดีขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงให้ประชาชน แผละเจ้าหน้าที่ขงกรัฐ มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียก  
          ๒.  เพ่ืงให้ประชาชน แผละเจ้าหน้าที่ขงกรัฐ ได้น้งมน าหลักปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียกมาประยุกต์ใช้            
          ๓.  เพ่ืงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวบตให้ดีขึ้น       
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชน แผละบุคลากรขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เขียนโครกการเพื่งขงงนุมัตบกบประมาณ          
          ๖.๒  ประชุมวากแผผนด าเนบนการ 
          ๖.๓  ประสานหน่วยกานที่เก่ียวข้งก 
          ๖.๔ ประชาสัมพันธ์โครกการฯ 
          ๖.๕ ด าเนบนการตามโครกการฯ 
          ๖.๖  ตบดตามแผละประเมบนผล   
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๕๐,๐๐๐.- 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ประชาชน แผละบุคลากรขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกบจ
พงเพียกมากขึ้น แผละสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวบตประจ าวันได้ 



๒๘ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  

๑.๓.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๓/๑.๓.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ต าบลบางพรม  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันสภาพทากสักคมได้มีการเปลี่ยนแผปลกไปงย่ากรวดเร็ว ทั้กทากด้านเศรษฐกบจ สักคม แผละ
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะงย่ากยบ่กความเป็นงยู่สภาพแผวดล้งมที่ส่กผลต่งวบถีชีวบตประจ าวัน ซึ่กจะเห็นได้ว่าเด็กแผละ
เยาวชนบากส่วนมีพฤตบกรรมไม่พึกประสกค์ ขาดระเบียบวบนัย ขาดคุณธรรม จรบยธรรม ขาดสัมมาคาราวะ แผละ
ขาดความยับยั้กชั่กใจ จนก่งให้เกบดปัญหาสักคม การทะเลาะวบวาท การตั้กครรภ์ก่งนวัยงันควร ปัญหายาเสพตบด  
งันเนื่งกมาจากสาเหตุหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาด้านเศรษฐกบจพ่งแผม่ 
ผู้ปกครงกต้งกไปท ากานไม่มีเวลาให้กับบุตรหลาน ปัญหาการหย่าร้าก รวมไปถึกความงยากรู้งยากลงกขงกเด็ก
แผละเยาวชน โดยรู้เท่าไม่ถึกการณ์ ซึ่กจะส่กผลต่งการด าเนบนชีวบตต่งไปขงกเด็กแผละเยาวชนในงนาคต  
 นงกจากปัญหาดักกล่าวจะส่กผลต่งเด็กแผละเยาวชนแผล้ว ยักส่กผลต่งการพัฒนาประเทศต่งไปในงนาคต 
เนื่งกจากเด็กในวันนี้จะเป็นก าลักส าคัญที่จะพัฒนาประเทศต่งไปในงนาคต หากเด็กแผละเยาวชนไม่ได้รับการ
ปลูกฝักคุณธรรม จรบยธรรม ในทากท่ีถูกที่ควรแผล้ว ย่งมส่กผลเสียต่งประเทศงย่ากแผน่นงน 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้ตระหนักถึกความรุนแผรกขงกปัญหาดักกล่าว จึกได้จัดท าโครกการ
สนับสนุนด้านคุณธรรม จรบยธรรม เด็กแผละเยาวชนต าบลบากพรมขึ้น เพ่ืงเป็นการสร้ากภูมบคุ้มกันทากจบตใจ เป็น
การปลูกฝัก แผละสร้ากจบตส านึกให้แผก่เด็กแผละเยาวชน ให้มีคุณธรรม จรบยธรรม มีความซื่งสัตย์ สุจรบต เพ่ืงสามารถ
ใช้ชีวบตในสักคมได้งย่ากรู้เท่าทัน แผละเป็นก าลักส าคัญท่ีจะร่วมพัฒนาประเทศในต่งไป  

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงส่กเสรบมให้เด็กแผละเยาวชนมีคุณธรรม จรบยธรรม  
          ๒.  เพ่ืงปลูกฝักจบตส านึกให้เด็กแผละเยาวชน มีความซื่งสัตย์ สุจรบต  
          ๓.  เพ่ืงให้เด็กแผละเยาวชน ห่ากไกลยาเสพตบด 
          ๔.  เพ่ืงให้เด็กแผละเยาวชนมีภูมบคุ้มกันจบตใจที่ดี สามารถใช้ชีวบตในสักคมได้งย่ากมีสตบ 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          เด็กแผละเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลบากพรม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          วัดแผก่นจันทน์เจรบญ 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  วากแผผนเพ่ืงหาแผนวทากในการจัดงบรมแผละเขียนโครกการฯ 
          ๖.๒  ขงงนุมัตบโครกการฯ 
 ๖.๓ ตบดต่งประสานวบทยากร 
          ๖.๔  ด าเนบนการตามโครกการฯ 
          ๖.๔  สรุปผลโครกการ  



๒๙ 

 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กงกการศึกษา ศาสนาแผละวัฒนธรรม งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  เด็กแผละเยาวชนมีคุณธรรม จรบยธรรม  
          ๑๐.๒  เด็กแผละเยาวชนได้รับการปลูกฝักจบตส านึก มีความซื่งสัตย์ สุจรบต  
          ๑๐.๓  เด็กแผละเยาวชน ห่ากไกลยาเสพตบด 
          ๑๐.๔  เด็กแผละเยาวชนมีภูมบคุ้มกันจบตใจที่ดี ใช้ชีวบตในสักคมได้งย่ากมีสตบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 
 
 
 

มิติที่ ๒ 
การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาตบว่าด้วยการปองกกันแผละปราบปรามการทุจรบตมาแผล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้งยู่เป็นฉบับที่ ๓ เรบ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึกปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่กมุ่กสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทากคุณธรรมจรบยธรรม เป็นสักคมมบตบใหม่ท่ีประชาชนไม่เพบกเฉยต่งการทุจรบตทุกรูปแผบบ โดยได้รับความ
ร่วมมืงจากฝ่ายการเมืงก หน่วยกานขงกรัฐตลงดจนประชาชน ในการพบทักษ์รักษาผลประโยชน์ขงกชาตบแผละ
ประชาชนเพ่ืงให้ประเทศไทยมีศักดบ์ศรีแผละเกียรตบภูมบในด้านความโปร่กใสทัดเทียมนานางารยประเทศ โดย
ก าหนดวบสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะงาด ไทยทั้กชาตบต้านทุจรบต มีเปอาหมายหลักเพ่ืงให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมบนดัชนีการรับรู้การทุจรบต ไม่น้งยกว่าร้งยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่กการที่ระดับคะแผนนจะสูกขึ้นได้นั้น 
การบรบหารกานภาครัฐต้งกมีระดับธรรมาภบบาลที่สูกขึ้น เจ้าหน้าที่ขงกรัฐแผละประชาชนต้งกมีพฤตบกรรมแผตกต่าก
จากที่เป็นงยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแผหน่กหน้าที่ในทากทุจรบต ประพฤตบมบชงบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนบนกานงงกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดักนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้ากสักคมท่ีไม่ทนต่งการทุจรบต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านกทากการเมืงกในการต่งต้านการทุจรบต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจรบตเชบกนโยบาย 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบปองกกันการทุจรบตเชบกรุก 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏบรูปกลไกแผละกระบวนการปราบปรามการทุจรบต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแผนนดัชนีการรับรู้การทุจรบต 
           งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นเป็นหน่วยกานขงกรัฐภายใต้โครกสร้ากการจัดระเบียบบรบหารราชการตาม
หลักการกระจายง านาจการปกครงก ที่มุ่กเน้นการกระจายง านาจจากส่วนกลากลกสู่ท้งกถบ่นแผละเป็นกลไกหนึ่กใน
การส่กเสรบมปกครงกในระบงบประชาธบปไตย เป็นหน่วยกานหลักในการจัดท าบรบการสาธารณะแผละกบจกรรม
สาธารณะเพ่ืงประโยชน์ขงกประชาชนในท้งกถบ่น การพัฒนางกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นให้เกบดความยั่กยืนรัฐ
จะต้งกให้ความเป็นงบสระแผก่งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นโดยยึดหลักแผห่กการปกครงกตนเงกตามเจตนารมณ์ขงก
ประชาชนในท้งกถบ่น แผละส่กเสรบมให้งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบรบการสาธารณะ รวมทั้ก
มีส่วนร่วมในการตัดสบนใจแผก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแผลงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นจะท าได้เท่าที่
จ าเป็นตามกรงบกฎหมายก าหนด แผละต้งกเป็นไปเพ่ืงการคุ้มครงกประโยชน์ขงกประชาชนในท้งกถบ่น 
           ทั้กนี้ ต้งกยงมรับว่าปัญหาการทุจรบตในงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นเป็นเรื่งกที่มีค าครหา ที่ได้สร้ากความ
ขมขื่นใจให้แผก่คนท ากานในงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่กหากพบจารณาจ านวนขงกงกค์กร
ปกครงกส่วนท้งกถบ่นประกงบกับมีปัจจัยนานัปการที่คงยยั่วยวนใจ บั่นทงนความมีคุณธรรม จรบยธรรม ซื่งสัตย์
สุจรบต ขงกคนท ากานราชการส่วนท้งกถบ่น ให้เหืงดหายไป  
           ดักนั้น จึกมีความจ าเป็นที่ผู้บรบหารงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นต้งกแผสดกเจตจ านกทากการเมืงกในการ
ต่งต้านการทุจรบตงย่ากเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผผนปฏบบัตบการปองกกันการทุจรบ ต ส่กเสรบมให้งกค์กร
ปกครงกส่วนท้งกถบ่นบรบหารกานด้วยความโปร่กใส มีความเข้มแผข็กในการบรบหารราชการตามหลักการบรบหาร
กบจการบ้านเมืงกที่ดีหรืงหลักธรรมาภบบาลบักเกบดประโยชน์สุขแผก่ประชาชน แผละยกระดับมาตรฐานในการปองกกัน
การทุจรบตขงกงกค์กรตนเงกต่งไปให้ครงบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยต่งไป   



๓๒ 

 

๓.  วัตถุประสงค์  
           เพ่ืงแผสดกเจตจ านกทากการเมืงกในการต่งต้านการทุจรบตขงกผู้บรบหารงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นด้วย
การจัดท าแผผนปองกกันการทุจรบตในงกค์กร 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๔.๑  ประกาศเจตจ านกการต่งต้านการทุจรบตขงกผู้บรบหาร งย่ากน้งย ๑ ฉบับ 
          ๔.๒  มีการประกาศเจตจ านกการต่งต้านการทุจรบตขงกผู้บรบหารต่งสาธารณะชน 
          ๔.๓  แผผนปฏบบัตบการปองกกันการทุจรบตขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น ๓ ปี 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ประกาศเจตจ านกทากการเมืงกในการต่งต้านการทุจรบตขงกผู้บรบหารงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น 
          ๖.๒  ประชุมหน่วยกาน/บุคคลที่เกี่ยวข้งก 
          ๖.๓  จัดตั้กคณะท ากาน 
          ๖.๔  ประชุมคณะท ากาน 
          ๖.๕  จัดท าแผผนปฏบบตับการปองกกันการทุจรบต 
          ๖.๖  ประกาศการใช้แผผนปฏบบัตบการปองกกันการทุจรบต 
          ๖.๗  ด าเนบนการตามแผผนปฏบบัตบการปองกกันการทุจรบต 
          ๖.๘  รายกานผลการด าเนบนกาน 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านกการต่งต้านการทุจรบตขงกผู้บรบหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านกการต่งต้านการทุจรบตขงกผู้บรบหารต่งสาธารณะชน 
            - มีแผผนปฏบบัตบการปองกกันการทุจรบตขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น ๓ ปี 
          ผลลัพธ์ 
            - การบรบหารราชการขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นมีความโปร่กใส สามารถปองกกันการทุจรบตขงก
บุคลากรงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นได้ 
            - ลดข้งร้งกเรียนการด าเนบนกานขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น 
 
 

 
 

 



๓๓ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ การสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการสร้างความโปร่งในการบริหารงานบุคคล  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          พนักกานส่วนต าบล ลูกจ้ากประจ า แผละพนักกานจ้ากขงกงกค์การบรบหารส่ วนต าบลบากพรม เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่งงกค์กร โดยการขับเคลื่งนการพัฒนากาน ให้มีศักยภาพ โดยมุ่กผลสัมฤทธบ์ขงกกานให้
เกบดประโยชน์ต่งงกค์กร แผละประชาชน การพัฒนากานขงกงกค์กรจะบรรลุผลได้ต้งกเรบ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏบบัตบกาน ซึ่กเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนากานให้มีคุณภาพ จะต้งกมีมาตรฐานในการท ากานงย่ากเป็นรูปธรรม
ชัดเจน แผละมีมาตรการในการท ากานที่โปร่กใส สามารถตรวจสงบการท ากานได้ ด้านการพัฒนาระบบบรบหารให้มี
ประสบทธบภาพ เป็นธรรม เพ่ืงน าไปสู่การสร้ากมาตรฐานความโปร่กใส แผละการให้บรบการที่เป็นธรรมแผละตรวจสงบ
ได้งย่ากแผท้จรบก  
 เพ่ืงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบสภาต าบล แผละงกค์การบรบหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แผละที่แผก้ไข
เพบ่มเตบม มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏบบัตบกานตามง านาจหน้าที่ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลต้งกเป็นไปเพ่ืง
ประโยชน์สุขขงกประชาชน โดยวบธีการบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดี แผละค านึกถึกการมีส่วนร่ วมขงกประชาชนใน
การตรวจสงบการปฏบบัตบราชการ แผละการเปิดเผยข้งมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์แผละ
วบธีการบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดีนั้น ต้งก
ก่งให้เกบดประโยชน์สุขขงกประชาชน เกบดผลสัมฤทธบ์ต่งภารกบจขงกรัฐ มีประสบทธบภาพเกบดความคุ้มค่าในเชบก
ภารกบจขงกรัฐ 
 ดักนั้นเพ่ืงเป็นการส่กเสรบมการพัฒนาคุณภาพการบรบหารกานบุคคลให้มีประสบทธบภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จรบยธรรมในการท ากาน มีความโปร่กใส แผละตรวจสงบการท ากานได้ จึกได้จัดให้มีมาตรการสร้ากความ
โปร่กใสในการบรบหารกานบุคคลขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑  เพ่ืงก าหนดมาตรการด้านความโปร่กใสในการบรบหารกานบุคคลขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล 
          ๓.๒ เพ่ืงให้การปฏบบัตบกานบุคลากรมีรูปแผบบ ขั้นตงนการปฏบบัตบกานที่ถูกต้งก โปร่กใส สามารถตรวจสงบได้  
          ๓.๓  เพ่ืงเป็นการปองกกันการทุจรบตในการแผสวกหาประโยชน์จากการปฏบบัตบกานด้านบรบหารกานบุคคล 
 ๓.๔  เพ่ืงปรับปรุกกลไกการปฏบบัตบราชการด้านบรบหารกานบุคคลขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล ให้มี
ประสบทธบภาพได้คนดี คนเก่กเข้ามาท ากาน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          จัดท ามาตรการด้านการบรบหารบุคคลขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล จ านวน ๑ มาตรการ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          ส านักปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 
 
 
 



๓๔ 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบรบหารกานบุคคลในการบรรจุ แผต่กตั้ก โยกย้าย โงนเลื่งนต าแผหน่ก/เกบนเดืงน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักกานส่วนต าบลจักหวัดสมุทรสกคราม เรื่งก หลักเกณฑ์แผละเกื่งนไขเกี่ยวกับการ
บรบหารกานบุคคลขงงกค์การบรบหารส่วนต าบล ลกวันที่ ๒ พฤศจบกายน ๒๕๕๐ 
          ๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบรบหารกานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏบบัตบกานบุคคล 
          ๖.๓ ประกาศเผยแผพร่มาตรการบรบหารกานบุคคล 
          ๖.๔ ด าเนบนการบรบหารกานบุคคลตามหลักธรรมาภบบาล 
          ๖.๕ สรุปผลการด าเนบนการบรบหารกาน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักกานลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
 -มีมาตรการด าเนบนกานด้านบรบหารกานบุคคลขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล จ านวน ๑ มาตรการ 
 -เจ้าหน้าที่กานบรบหารกานบุคคลากรมารถปฏบบัตบกานเป็นไปตามมาตรฐานแผละหลักธรรมาภบบาล 
 ผลลัพธ์ 
 -ลดข้งร้งกเรียนในการด าเนบนการด้านบรบหารกานบุคคลขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล ไม่น้งยกว่าร้งย
ละ ๙๐  
 -บุคลากรขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล มีความพึกพงใจต่งระบบแผละมาตรฐานการบรบหารกานบุคคลไม่
ต่ ากว่าระดับ ๓ 
 -การบรบหารกานบุคคลขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล มีความโปร่กใส สามรถปองกกันการทุจรบตขงก
เจ้าหน้าที่ได้ 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ การสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดอบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เป็นหน่วยกานบรบหารราชการงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นรูปแผบบ
หนึ่กที่มีง านาจหน้าที่ในการจัดท าบรบการสาธารณะให้แผก่ประชาชนในท้งกถบ่น  ตามพระราชบัญญัตบสภาต าบลแผละ
งกค์การบรบหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แผก้ไขเพบ่มเตบมถึก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ แผละหน้าที่ตามพระราชบัญญัตบ



๓๕ 

 

ก าหนดแผผนแผละขั้นตงนการกระจายง านาจให้แผก่งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผละหน้าที่ตาม
กฎหมายง่ืนที่ก าหนดให้งกค์การบรบหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้งกท างีกมากมาย ในการให้บรบการสาธารณะแผก่
ประชาชน ผู้มารับบรบการตบดต่งกับหน่วยกานต่ากๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการง านวยความสะดวกในการ
ตบดต่งราชการเนื่งกจากภารกบจมีมากมายไปรวมงยู่กับฝ่ายบรบหาร ไม่มีการกระจายง านาจ หรืงมงบหมายง านาจ
หน้าที่ในการสั่กการ งนุมัตบ งนุญาต ไปยักหัวหน้าหน่วยกานระดับส านัก กงก แผละฝ่ายต่ากๆ ซึ่กเป็นงุปสรรคงย่าก
ยบ่กต่งการให้บรบการ ท าให้การบรบการเกบดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกงันงาจเป็นสาเหตุหนึ่กขงก
การกระท าการทุจรบต ประพฤตบมบชงบในการปฏบบัตบราชการขงกเจ้าหน้าที่ ส่กผลให้ระบบการให้บรบการภาครัฐ
เสื่งมประสบทธบภาพ 
 เพ่ืงให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัตบสภาต าบลแผละงกค์การบรบหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แผก้ไขเพบ่มเตบม
ถึก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ก าหนดให้การปฏบบัตบกานตามง านาจหน้าที่ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
ต้งกเป็นไปเพ่ืงประโยชน์สุขขงกประชาชน โดยใช้วบธีการบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ แผละวบธีการบรบหารกบจการบ้านเมืงกทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ แผละมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การ
บรบหารราชการเพ่ืงให้เกบดประโยชน์สุขขงกประชาชนแผละเกบดผลสัมฤทธบ์ต่งภารกบจขงกรัฐ ไม่มีขั้นตงนการ
ปฏบบัตบกานเกบนความจ าเป็น ประชาชนได้รับการง านวยความสะดวกแผละได้รับการตงบสนงกความต้งกการ การ
บรบหารกานมีประสบทธบภาพ คุ้มค่า   
 ดักนั้น เพ่ืงให้การบรบหารราชการเป็นไปตามหลักการบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดี ตงบสนงกความ
ต้งกการขงกประชาชน ลดขั้นตงนการให้บรบการแผละไม่สร้ากเกื่งนไขขั้นตงนที่มีความยุ่กยาก จึกจ าเป็นต้งกมี
มาตรการ การมงบหมายง านาจหน้าที่ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงเป็นการลดขั้นตงนการให้บรบการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตงบสนงก
ความต้งกการขงกประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ืงให้ประชาชนมีความพึกพงใจในการให้บรบการจากหน่วยกาน 
 ๓.๓ เพ่ืงเป็นการกระจายง านาจการตัดสบนใจในการสั่ก งนุญาต งนุมัตบขงกผู้บรบหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพ่ืงปองกกันการผูกขาดง านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพบนบจงันงาจเป็นเหตุแผห่กการทุจรบตแผละประพฤตบ
มบชงบในต าแผหน่กหน้าที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่กมงบหมายกานขงกนายก ปลัด  แผละหัวหน้าส่วนราชการ   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ งงกค าสั่กมงบหมายกานในการสั่ก งนุญาต งนุมัตบ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้งบักคับแผละหนักสืง  
สั่กการ 
 ๖.๒ จัดท าหนักสืงแผจ้กเวียนให้ทุกส่วนราชการแผละผู้รับมงบง านาจให้ปฏบบัตบราชการแผทนรับทราบแผละ
ถืงปฏบบัตบ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 



๓๖ 

 

 ๖.๔ ให้ผู้รับมงบหมายกานตามค าสั่กรายกานผลการปฏบบัตบกานตามค าสั่กที่ได้รับมงบหมายในทุกเดืงน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีค าสั่กมงบหมายกานให้ผู้ที่เก่ียวข้งกปฏบบัตบราชการแผทน   
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึกพงใจในบรบการที่ได้รับงยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก แผละลดการผูกขาดง านาจหน้าที่งันเป็นช่งกทากแผห่กการทุจรบต 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ การสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓  มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพบจารณาความดีความชงบหรืงการพบจารณาเลื่งนขั้นเกบนเดืงน เป็นกระบวนการหนึ่กขงกการบรบหาร
ผลการปฏบบัตบราชการซึ่กใช้หลักการให้รากวัลเป็นแผรกจูกใจให้ผู้ปฏบบัตบกานเกบดแผรกกระตุ้นในการพัฒนาผลกาน              
ซ่ึกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้ให้ความส าคัญในเรื่งกการพบจารณาความดีความชงบหรืงพบจารณาเลื่งน
ขั้นเกบนเดืงนเป็นเรื่งกล าดับต้นขงกการบรบหารกานบุคคล โดยเฉพาะงย่ากยบ่ กเรื่งกการใช้ดุลยพบนบจ                        
ขงกผู้บักคับบัญชาในการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการขงกผู้ใต้บักคับบัญชา ประกงบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักกานส่วนต าบลจักหวัดสมุทรสกคราม เรื่งก หลักเกณฑ์แผละเกื่งนไขเกี่ยวกับการบรบหารกานบุคคลขงกงกค์การ
บรบหารส่วนต าบล ลกวันที่  ๒ พฤศจบกายน ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้นายกงกค์การบรบหารส่ วนต าบล                          
เป็นคณะกรรมการพบจาณาเลื่งนขั้นเกบนเดืงนพนักกานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้จึกเป็นที่มาขงกกบจกรรมการสร้าก
ความโปร่กใสในการพบจาณาเลื่งนขั้นเกบนเดืงน  
๓. วัตถุประสงค์ 



๓๗ 

 

 ๓.๑ เพ่ืงเป็นการสร้ากขวัญแผละก าลักใจในการท ากานแผก่พนักกานส่วนต าบล  ลูกจ้าประจ า ขงกงกค์การ
บรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 ๓.๒ เพ่ืงเป็นแผรกกระตุ้นให้เกบดการพัฒนาตนเงก 
 ๓.๓ เพ่ืงให้การบรบหารกานบุคคลด้านการเลื่งนขั้นเกบนเดืงนมีความโปร่กใส เป็นธรรม แผละสามารถ
ตรวจสงบได้  
๔. เป้าหมาย 
 พนักกานส่วนต าบล  ลูกจ้ากประจ า  ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แผต่กตั้กคณะกรรมการกลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการขงกพนักกานส่วนต าบล โดย
แผต่กตั้กปลัดงกค์การบรบหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ แผละหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ แผละพนักกาน
ส่วนต าบลที่รับผบดชงบกานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๖.๒ แผต่กตั้กคณะกรรมการพบจารณาเลื่งนขั้นเกบนเดืงนพนักกานส่วนต าบล โดยประกงบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ แผละพนักกานส่วนต าบล ที่รับผบดชงบกานการเจ้านห้าที่เป็น
เลขานุการ 
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการขงกพนักกานส่วนต าบล เพ่ืง
กลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการที่ผู้บักคับบัญชาได้พบจารณาไว้โดยจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแผละเสนง
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานแผละความเป็นธรรมขงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการ 
 ๖.๔ คณะกรรมการพบจารณากลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการขงกพนักกานส่วนต าบล 
รวบรวม แผละเสนงผลการพบจารณากลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการให้แผก่คณะกรรมการพบจารณา
เลื่งนขั้นเกบนเดืงนพนักกานส่วนต าบล 
 ๖.๕ คณะกรรมการพบจาณาเลื่งนขั้นเกบนเดืงนพนักกานส่วนต าบล พบจารณาทบทวนผลการพบจารณาการ
ประเมบนผลการปฏบบัตบราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรงกประเมบนผลการปฏบบัตบราชการขงกพนักกานส่วน
ต าบล เสนงมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักกานส่วนต าบลจักหวัด
สมุทรสกคราม เรื่งก หลักเกณฑ์แผละเกื่งนไขเกี่ยวกับการบรบหารกานบุคคลขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล ลกวันที่ 
๒ พฤศจบกายน ๒๕๕๐ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วกระยะเวลา มีนาคม-เมษายน แผละกันยายน-ตุลาคม ขงกทุกปี  
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพบจารณาเลื่งนขั้นเกบนเดืงนที่โปร่กใส เป็นธรรม ตรวจสงบได้ 



๓๘ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ การสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑  มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ืงให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเกบนรายจ่ายขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นเป็นไปใน
แผนวทากเดียวกัน แผละสงดคล้งกกับการปฏบบัตบกานในระบบบัญชีคงมพบวเตงร์ขงงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น จึกมี
กบจกรรมควบคุมให้บุคลากร กานบัญชี กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จัดท าทะเบียนคุมเกบนรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏบบัตบ ท าให้เกบดความคุ้มค่าแผละมีประสบทธบภาพลดข้งผบดพลาดในการเบบกจ่ายเกบน
ตามข้งบัญญัตบกบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผละด าเนบนกานตามข้ันตงนขงกระเบียบประกาศกระทรวกมหาดไทย
แผละหนักสืงสั่กการที่เกี่ยวข้งก ซึ่กถืงเป็นเรื่งกส าคัญที่งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นจะต้งกท าตามกฎหมาย 
ระเบยีบ แผละมีความจ าเป็นต่งการบรบหารกานขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงให้บุคลากรกานบัญชี กงกคลัก มีความรู้ความเข้าใจในการปฏบบัตบตามระเบียบ ประกาศ แผละ
หนักสืงที่เก่ียวข้งก 
 ๓.๒ เพ่ืงลดข้งผบดพลาดในการปฏบบัตบกาน ที่งาจจะท าให้เกบดความเสียหายแผก่ทากราชการ  
๔. เป้าหมาย 
 บุคลากรกานบัญชี กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเกบนรายจ่ายตามกบประมาณแผยกหมวดรายจ่าย แผยกแผผนกาน แผยกประเภท รายจ่าย
ตามกบประมาณที่ตั้กไว้ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 



๓๙ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรกานบัญชี กงกคลัก มีความรู้เข้าใจในการปฏบบัตบกานตามระเบียบ ประกาศแผละหนักสืงสั่ก
การที่เก่ียวข้งก  
 ๑๐.๒ ลดข้งผบดพลาดในการปฏบบัตบกาน ที่งาจจะท าให้เกบดความเสียหายแผก่ทากราชการ แผละเป็นไปใน
ทบศทากเดียวกัน 
 ๑๐.๓ เกบดความคุ้มค่า แผละมีประสบทธบภาพในการบรบหารกบประมาณ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒  มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แผละวบธีการบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดี ซึ่กก าหนดให้มีการบรบหาร
ราชการงย่ากมีประสบทธบภาพแผละเกบดความคุ้มค่าในเชบกภารกบจขงกรัฐ แผละเปิดประโยชน์สูกสุดกับประชาชน แผละ
การปฏบบัตบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวกมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ แผละแผก้ไขเพบ่มเตบม แผละกฎหมาย
ง่ืนๆ ที่เก่ียวข้งก  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงปรับปรุกการด าเนบนกานด้านการจัดซื้งจัดจ้าก 
 ๓.๒ เพ่ืงใช้เป็นข้งมูลในการรายกานผู้บรบหาร 
 ๓.๓ เพ่ืงใช้เป็นข้งมูลในการวากแผผนจัดซื้งจัดจ้ากขงกหน่วยกาน 
 ๓.๔ เพ่ืงให้ทราบปัญหาแผละงุปสรรคในการปฏบบัตบกาน 
 ๓.๕ เพ่ืงใช้เป็นแผนวทากในการปรับปรุกประสบทธบภาพขงกการจัดหาพัสดุ 
 ๓.๖ เพ่ืงเป็นข้งมูลให้ประชาชนสามารถตรวจสงบได้  
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ผู้ง านวยการกงกคลัก 
 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบบัตบกานด้านพัสดุ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดเก็บข้งมูลในการจัดซื้งจัดจ้าก 
 ๖.๒ จ าแผนกวบธีการจัดซื้งจัดจ้ากแผละคบดเป็นร้งยละขงกโครกการแผละร้งยละขงกจ านวนกบประมาณ 
 ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้งจัดจ้าก 
 ๖.๔ สรุปปัญหางุปสรรคในการปฏบบัตบกาน 
 ๖.๕ รายกานผลการจัดซื้งจัดจ้ากประจ าปี 
 ๖.๖ รายกานการวบเคราะห์ผลการจัดซื้งจัดจ้ากประจ าปี 
 ๖.๗ เผยแผพร่ข้งมูลให้ประชาชนทราบ 



๔๐ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้งมูลในการบรบหารกานขงกหน่วยกานด้วยความโปร่กมีประสบทธบภาพ 
 ๑๐.๒ ผู้บรบหารมีข้งมูลในการวากแผผนการบรบหารกานให้มีประสบทธบภาพ 
 ๑๐.๓ ผู้ปฏบบัตบกานมีข้งมูลในการพัฒนาแผผนแผละกระบวนการจัดซื้งจัดจ้ากให้มีประสบทธบภาพแผละเกบด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓  มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กบจกรรมเผยแผพร่ข้งมูลข่าวสารด้านการจัดซื้ง – จัดจ้าก 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่งกจากงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีฐานะเป็นนบตบบุคคล มีง านาจหน้าที่ในการจัดท าบรบการ
สาธารณะด้วยตนเงก ทั้กในเรื่งกการจัดหารายได้แผละการใช้จ่ายเกบนแผละการบรบหารกานต่ากๆ ตามภารกบจแผละการ
จัดท าบรบการสาธารณะ แผต่ต้งกเป็นไปตามง านาจหน้าที่แผละกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดักนั้น การที่งกค์การบรบหาร
ส่วนต าบลบากพรม จะบรบหารกานให้มีประสบทธบภาพแผละเกบดประโยชน์สูกสุดแผก่ประชาชน จะต้งกบรบหารกานด้วย
ความซื่งสัตย์ สุจรบต มีความโปร่กใส แผละสามารถตรวจสงบได้ตามหลักธรรมาภบบาล 
 เพ่ืงให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัตบข้งมูลข่าวสารขงกราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แผละพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์แผละวบธีการบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้งจัดจ้าก ให้ส่วน
ราชการด าเนบนการโดยเปิดเผยแผละเที่ยกธรรม โดยพบจารณาถึกประโยชน์แผละผลเสียทากสักคม ภาระต่งประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสกค์ท่ีจะใช้ ราคา แผละประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกงบกัน 
 ดักนั้น เพ่ืงให้การบรบหารกบประมาณขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เป็นไปงย่ากโปร่กใส 
ตรวจสงบได้ เกบดประสบทธบภาพแผละเกบดประโยชน์สูกสุดแผก่ประชาชนในท้งกถบ่น จึกมีความจ าเป็นต้งกจัดโครกการ
เผยแผพร่ข้งมูลข่าวสารด้านการจัดซื้ง – จัดจ้าก เพ่ืงให้ประชาชนได้เข้าถึกข้งมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้ง – จัด
จ้ากขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ทุกโครกการแผละกบจกรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงให้ประชาชนได้รับทราบข้งมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้ง – จัดจ้ากตามโครกการแผละกบจกรรม
ต่ากๆ ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 ๓.๒ เพ่ืงเสรบมสร้ากความโปร่กใสในการปฏบบัตบราชการ สามารถตรวจสงบได้ตามหลักธรรมาภบบาล 
 ๓.๓ เพ่ืงปองกกันการทุจรบตในหน่วยกาน 
 



๔๑ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแผพร่ข้งมูลการจัดซื้ง – จัดจ้าก ตามแผผนกาน/โครกการต่ากๆ ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
ที่ด าเนบนการตามระเบียบกระทรวกมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แผก้ไข
เพบ่มเตบม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่งกทาก ได้แผก่ ทากเว็บไซต์ บงร์ดประชาสัมพันธ์ หนักสืง ระบบ
กระจายเสียกไร้สาย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละชุมชนต่ากๆ ภายในพ้ืนที่ต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมข้งมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่งจัดท าประกาศ ดักนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้ง – จัดจ้าก 
  - ประกาศการก าหนดราคากลากในการจัดซื้ง – จัดจ้าก 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับกาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับกาน 
  - ประกาศรายชื่งผู้ผ่านการคัดเลืงกพร้งมวกเกบนการจัดซื้ง – จัดจ้าก 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับกาน 
 ๖.๒ น าส่กประกาศไปเผยแผพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่งกทากการประชาสัมพันธ์ขงกงกค์การบรบหารส่วน
ต าบลบากพรม  ได้แผก่ ทากเว็บไซต์ บงร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียกไร้สาย หน่วยกานราชการ เป็นต้น  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  เผยแผพร่ข้งมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้งจัดจ้ากไม่น้งยกว่า ๓ ช่งกทาก 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึกข้งมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้งจัดจ้ากไม่น้งยกว่าร้งยละ ๗๐ ขงก
โครกการที่จัดซื้งจัดจ้ากทั้กหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปงย่ากโปร่กใส ตรวจสงบได้ทุกข้ันตงน 
  - สามารถลดปัญหาการร้งกเรียนการทุจรบตในการจัดซื้งจัดจ้ากได้ 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ การสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑  มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีความหลากหลายทากวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสักคม พหุวัฒนธรรม งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้ให้ความส าคัญในการสร้ากความเป็นธรรม/
ไม่เลืงกปฏบบัตบในการให้บรบการสาธารณะ/บรบการประชาชนให้เกบดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแผนวทากตาม
หลักการบรบหารจัดการตามหลักธรรมาภบบาล (Good Governance) หรืงหลักการบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่กใส (Transparency) แผละหลักเสมงภาค (Equity) โดยไม่แผบ่กแผยกด้านเพศ 
ถบ่นก าเนบด เชื้งชาตบ ภาษา งายุ ความพบการ สภาพทากกายภาพหรืงสุขภาพ สถานะขงกบุคคล ฐานะทาก
เศรษฐกบจแผละสักคม ความเชื่งทากศาสนา  การศึกษา การฝึกบรมแผละง่ืนๆ สงดคล้งกกับมาตรา ๘ แผห่กพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แผละวบธีการบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้งก
ด าเนบนการโดยถืงประชาชนเป็นจุดศูนย์กลากที่จะได้รับการบรบหารจากรัฐแผละการปฏบบัตบภาคกบจขงกส่วนราชการ
ต้งกเป็นไปด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต สามารถตรวจสงบได้  
 ดักนั้นเพื่งให้หน่วยกานมีการใช้ระบบหรืงเกณฑ์ที่ชัดเจน งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีการแผสดก
ขั้นตงนการให้บรบการแผก่ประชาชนงย่ากชัดเจน มีระบบการปองกกันหรืงการตรวจสงบเพ่ืงปองกกันการละเว้นการ
ปฏบบัตบหน้าที่ในการให้บรบการ รวมถึกการง านวยความสะดวกแผละการตงบสนงกความต้งกการขงกประชาชน 
เพ่ืงให้เกบดความพึกพงใจแผก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันแผละไม่เลืงกปฏบบัตบ ซึ่กจะช่วยให้การบรบการขงกหน่วยกานที่
มีความเป็นธรรมโปร่กใสยบ่กขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบบัตบกานในภารกบจตามที่กฎหมายก าหนดขงกหน่วยกานให้บรบการงย่ากมีความ
เป็นธรรมไม่เลืงกปฏบบัตบ 
 ๓.๒ เพ่ืงให้ประชาชนผู้มารับบรบการเกบดความพึกพงใจต่งคุณภาพการให้บรบการ  
๔. เป้าหมาย 
 ความพึกพงใจเฉลี่ยขงกประชาชนผู้รับบรบการ ร้งยละ ๘๐  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 
 



๔๓ 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรืงเครื่งกมืงการปฏบบัตบกานที่มีความเป็นธรรม / ไม่เลืงกปฏบบัตบเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่กใสแผละมีประสบทธบภาพ ได้แผก่ ระบบบัตรคบวในการให้บรบการ ระบบการให้บรบการงงนไลน์ เป็นต้น 
 ๖.๒ จัดให้มีการแผสดกขั้นตงนการปฏบบัตบกาน งัตราค่าบรบการ (ถ้ามี) แผละระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนบนการให้ผู้ใช้บรบการหรืงผู้มี่วนได้เสียทราบงย่ากชัดเจน 
 ๖.๓ จัดให้มีระบบการปองกกันหรืงการตรวจสงบเพ่ืงปองกกันการละเว้นการปฏบบัตบหน้าที่ได้แผก่ จัดให้มี
กล้งกวกจรปิดในถานที่ให้บรบการ 
 ๖.๔ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูกงายุแผละผู้พบการโดยไม่เลืงกปฏบบัตบ ได้แผก่ ทากลาดชัน ห้งกน้ าส าหรับผู้
พบการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้งยละขงกความพึกพงใจขงกประชาชนผู้รับบรบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 ๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๓/๒.๓.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในมาตรา ๓/๑ แผห่กพระราชบัญญัตบระเบียบบรบหารราชการแผผ่นดบน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่กเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาขงกการปฏบรูประบบราชการเพ่ืงวากกรงบแผนวทากการบรบหารราชการไว้ว่า การบรบหาร
ราชการต้งกเป็นไปเพ่ืงประโยชน์สุขขงกประชาชน เกบดผลสัมฤทธบ์ต่งภารกบจขงกรัฐ ความมีประสบทธบภาพ ความ
คุ้มค่าในเชบกภารกบจแผห่กรัฐ การลดขั้นตงนการปฏบบัตบกาน การลดภารกบจแผละยุบเลบกหน่วยกานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายง านาจตัดสบนใจ การง านวยความสะดวกแผละตงบสนงกความต้งกการขงกประชาชน แผละเพ่ืงให้ การ
ด าเนบนการดักกล่าวเป็นไปตามกรงบรวมทั้กทบศทากแผละแผนวทากการบรบหารราชการดักกล่าว จึกได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แผละวบธีการบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยก าหนดให้
งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นจัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตงนการปฏบบัตบกานแผละการง านวยความสะดวก
ในการตงบสนงกต่งความต้งกการขงกประชาชน          
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงลดขั้นตงนในการปฎบบัตบกานการบรบการประชาชน 
 ๒. เพ่ืงให้ประชาชนได้รับการบรบการได้งย่ากสะดวกรวดเร็ว 
          ๓.  เพ่ืงปรับปรุกแผละเพบ่มประสบทธบภาพในการให้บรบการประชาชนแผละการปฏบบัตบราชการมีมาตรฐาน 
          ๔.  เพ่ืงปรับทัศนคตบขงกประชาชนในด้านการให้บรบการแผละผู้ที่มาตบดต่ง 
  
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๑.  ลดขั้นตงนในการปฎบบัตบกานการบรบการประชาชน 
 ๒. ประชาชนไดร้ับการบรบการได้งย่ากสะดวกรวดเร็ว 
          ๓.  การให้บรบการประชาชนแผละการปฏบบัตบราชการมีมาตรฐาน แผละมีประสบทธบภาพเพบ่มข้ึน 
          ๔.  ประชาชนมีทัศนะคตบที่ดีต่งหน่วยกานราชการในด้านการให้บรบการ 
 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          ที่ท าการงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  แผต่กตัก้คณะกรรมการปรับปรุกขั้นตงนแผละระยะเวลาการปฏบบัตบราชการ 
          ๖.๒  ประชุมคณะกรรมการเพ่ืงส ารวจกานบรบการที่งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นต้งกปฏบบัตบ ปรับปรุก
ขั้นตงนแผละระยะเวลาในการให้บรบการที่สามารถปฏบบัตบได้จรบกแผละพบจารณากานในภารกบจว่าเรื่งกใดที่



๔๕ 

 

ผู้บักคับบัญชาสามารถมงบง านาจการตัดสบนใจเกี่ยวกับการสั่ก การงนุญาต การงนุมัตบ หรืงการปฏบบัตบราชการ
ใดๆ ให้แผก่ผู้ใต้บักคับบัญชา 
          ๖.๓  จัดท าประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏบบัตบราชการ แผละประกาศกระบวนกานบรบหาร
ประชาชนที่นายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลมงบง านาจให้รงกนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบล หรืงปลัดงกค์การ
บรบหารส่วนต าบล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้งมทั้กจัดท าแผผนภูมบแผสดกขั้นตงนแผละระยะเวลาการปฏบบัตบ
ราชการให้ประชาชนทราบ 
          ๖.๔  มีระบบการรับฟักข้งร้งกเรียนหรืงมีการสงบถามจากภาคประชาชน แผละน าผลดักกล่าวมาปรับปรุก
การปฏบบัตบราชการ 
 ๖.๕ รายกานผลการปฏบบัตบกาน ความคบดเห็นแผละงุปสรรคต่ากๆ ให้นายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลแผละ
ผู้บรบหารทราบ   
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ตลงดปีกบประมาณ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการ ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการตบดต่งขงรับบรบการ แผละมีความพึกพงใจต่งการ
ให้บรบการขงกเจ้าหน้าที่  
          ๑๐.๒  การปฏบบัตบราชการมีความคล่งกตัว แผละบุคลากรมีความกระตืงรืงร้นในการปฏบบัตบกาน 
          ๑๐.๓  การปฏบบัตบราชการมีความสงดคล้งกกับนโยบายปฏบรูประบบราชการ 
 ๑๐.๔  ท าให้ภาพลักษณ์ขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นในทัศนคตบขงกประชาชน เปลี่ยนไปในทบศทากที่
ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๔๖ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 ๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๓/๒.๓.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การมงบหมายง านาจหน้าที่ให้กับผู้บักคับบัญชาในการบรบหารกานในด้านต่ากๆภายในงกค์กรนั้น ก็เพ่ืง
เป็นการช่วยเพบ่มประสบทธบภาพขงกการปฏบบัตบกานให้เกบดความคล่งกตัว รวดเร็ว ซึ่กการพบจารณาเลืงก/มงบหมาย
ภารกบจแผละขงบข่ายขงกความรับผบดชงบที่จะมงบหมายให้ผู้บักคับบัญชา จะพบจารณาถึกความส าคัญ คุณสมบัตบ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนบนการเรื่งกนั้นเป็นงย่ากดี ด้วยความรงบคงบแผละเหมาะสม เพ่ื งให้การ
บรบหารกานก่งให้เกบดประโยชน์สูกสุดแผก่ราชการ 
 ดักนั้น การด าเนบนการขงกหน่วยกานต้งกมีการปรับให้เข้ากับสภาพสักคมแผละทันต่งสถานการณ์ที่จะ
บรบหารราชการต้งกเป็นไปเพ่ืงประโยชน์สุขขงกประชาชน เกบดผลสัมฤทธบ์ต่งภารกบจขงกรัฐ ความมีประสบทธบภาพ 
ความคุ้มค่าในเชบกภารกบจแผห่กรัฐ การลดขั้นตงนการปฏบบัตบกาน การกระจายง านาจการตัดสบนใจ การง านวยความ
สะดวก แผละการตงบสนงกความต้งกการขงกประชาชน แผต่ทั้กนี้ต้งกมีผู้รับผบดชงบต่งผลขงกกานซึ่กเป็นหลักการ
บรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ด ี
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืงให้การบรบหารราชการขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ภายใต้กรงบง านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายที่ก าหนดให้เป็นไปงย่ากมีประสบทธบภาพ รวดเร็วแผละเกบดประโยชน์สูกสุดแผก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บรบหารงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ปลัดงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม รงกปลัด
งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละหัวหน้าส่วนราชการ   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนงเพ่ืงพบจารณางนุมัตบ งนุญาต สั่กการ แผต่กตั้ก มงบหมาย คณะผู้บรบหารงกค์การ
บรบหารส่วนต าบลบากพรม ปลัดงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม รงกปลัดงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
แผละหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ืงลดขั้นตงนการปฏบบัตบราชการ 
 ๖.๒ ด าเนบนการงงกค าสั่กฯ 
 ๖.๓ ส าเนาค าสั่กฯ แผจ้กคณะคณะผู้บรบหารงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ปลัดงกค์การบรบหารส่วน
ต าบลบากพรม รงกปลัดงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมงบหมายทราบ 
 ๖.๔ ให้ผู้รับมงบหมายกานตามค าสั่กรายกานผลการปฏบบัตบกานตามค าสั่กที่ได้รับมงบหมายในทุกเดืงน 



๔๗ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบรบหารราชการ การด าเนบนกาน การปฏบบัตบกานเกบดความคล่งกตัว รวดเร็ว ตลงดจนง านวยความ
สะดวกแผละการให้บรบการประชาชน/บรบการสาธารณะได้งย่ากมีประสบทธบภาพ 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 ๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ มิติที่ ๒/๒.๓/๒.๓.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัตบสภาต าบลแผละงกค์การบรบหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แผละท่ีแผก้ไขเพบ่มเตบม ได้บัญญัตบ
เกี่ยวกับง านาจหน้าที่ขงกนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่งกหลายประการ รวมทั้กกฎหมายง่ืนงีก
หลายฉบับ ที่บัญญัตบง านาจหน้าที่ขงกนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลเงาไว้ การที่นายกงกค์การบรบหารส่วน
ต าบล จะด าเนบนการในเรื่งกต่ากๆเพียกผู้เดียว งาจก่งให้เกบดช่งกว่าในการประพฤตบมบชงบในขั้นตงนต่ากๆ ได้ แผละ
เกบดความล่าช้าในการปฏบบัตบกานแผละการง านวยความสะดวกแผก่ประชาชน เพ่ืงเป็นการแผก้ไขปัญหาต่ากๆที่งาจ
เกบดข้ึน งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้ก าหนดมาตรการในการมงบง านาจขงกนายกงกค์การบรบหาร
ส่วนต าบล ให้รงกนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบล ปลัดงกค์การบรบหารส่วนต าบล แผละรงกปลัดงกค์การบรบหาร
ส่วนต าบล ได้ปฏบบัตบราชการแผทนนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบล 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงให้การใช้ดุลยพบนบจต่ากๆขงกฝ่ายบรบหารเป็นไปโดยรงบคงบ ตามหลักการบรบหารกบจการ
บ้านเมืงกที่ด ี
 ๓.- เพ่ืงเป็นการปองกกันการทุจรบตคงรัปชันขงกเจ้าหน้าที่ 
๔. เป้าหมาย 
 การมงบง านาจงย่ากน้งย จ านวน ๒ เรื่งก   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 



๔๘ 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมภารกบจที่งยู่ในง านาจขงกงนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบล เสนงนายกงกค์การบรบหาร
ส่วนต าบล พบจารณา 
 ๖.๒ งงกค าสั่กมงบหมายหน้าที่ขงกนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบล ให้รงกนายกงกค์การบรบหารส่วน
ต าบล ปลัดงกค์การบรบหารส่วนต าบล แผละรงกปลัดงกค์การบรบหารส่วนต าบล ได้ปฏบบัตบราชการแผทนนายก
งกค์การบรบหารส่วนต าบล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้งยละ ๘๐ ขงกเปอาหมายด าเนบนการแผล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๔ การเชิดชูเกียติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๔/๒.๔.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพบจารณาความดีความชงบหรืงการพบจารณาเลื่งนข้ันเกบนเดืงน เป็นกระบวนการหนึ่กขงกการบรบหาร
ผลการปฏบบัตบราชการให้เกบดประสบทธบภาพแผละประสบทธบผล ซึ่กใช้หลักการให้รากวัลเป็นแผรกจูกใจให้ผู้ปฏบบัตบกาน
เกบดแผรกกระตุ้นในการพัฒนาผลกาน แผต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาผลกานนั้นต้งกงยู่บนพ้ืนฐานขงกการปฏบบัตบ
หน้าที่ด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต มีคุณธรรม จรบยธรรมด้วย ซ่ึกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้ให้ความส าคัญ
ในเรื่งกนี้ จึกได้ด าเนบนการพบจารณาคัดเลืงกบุคลากรขงกงกค์กรที่มีความขยัน ซื่งสัตย์ ปฏบบัตบหน้าที่ด้วยความ
สุจรบต มีคุณธรรม จรบยธรรม ให้เป็นบุคคลตัวงย่ากขงกงกค์กร ได้รับการยกย่งกเชบดชูเกียรตบแผละประกาศเกียรตบ
คุณขงกคุณกานความดีที่ได้กระท า เพ่ืงเป็นแผรกจูกใจในการท าความดีต่งไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงเป็นการประกาศเกียรตบคุณแผละเชบดชูเกียรตบแผก่บุคลากรขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
ที่ไดป้ฏบบัตบหน้าที่ด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต มีคุณธรรม จรบยธรรม  

๓.๒ เพ่ืงเป็นการสร้ากขวัญแผละก าลักใจในการท ากานแผก่พนักกานส่วนต าบล  ลูกจ้าประจ า ขงกงกค์การ
บรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 ๓.๓ เพ่ืงเป็นแผรกกระตุ้นให้เกบดการพัฒนาตนเงก   
๔. เป้าหมาย 
 พนักกานส่วนต าบล  ลูกจ้ากประจ า  ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แผต่กตั้กคณะกรรมการกลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการขงกพนักกานส่วนต าบล โดย
แผต่กตั้กนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ รงกนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ปลัด
งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ แผละพนักกานส่วนต าบลที่รับผบดชงบ
กานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการขงกพนักกานส่วนต าบล เพ่ืง
กลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการที่ผู้บักคับบัญชาได้พบจารณาไว้โดยจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแผละเสนง
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานแผละความเป็นธรรมขงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการ 



๕๐ 

 

 ๖.๔ คณะกรรมการพบจารณากลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการขงกพนักกานส่วนต าบล 
รวบรวม แผละเสนงผลการพบจารณากลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการให้ แผก่คณะกรรมการพบจารณา
เลื่งนขั้นเกบนเดืงนพนักกานส่วนต าบล 
 ๖.๕ คณะกรรมการพบจาณาประกาศเกียรตบคุณแผละเชบดชูเกียรตบแผก่พนักกานส่วนต าบล ที่ปฏบบัตบหน้าที่
ด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต มีคุณธรรม จรบยธรรม  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วกเดืงนธันวาคมขงกทุกปี  
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประกาศเกียรตบคุณแผละเชบดชูเกียรตบพนักกานส่วนต าบล ที่ปฏบบัตบหน้าที่ด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต มี
คุณธรรม จรบยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๔ การเชิดชูเกียติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 ๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๔/๒.๔.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การปฏบบัตบหน้าที่ขงกบุคลากรขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม นงกจากต้งกเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จรบยธรรม มีความซื่งสัตย์สุจรบตแผล้ว ยักต้งกเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร งดทน แผละงุทบศตนเพ่ืง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ดักนั้นเพ่ืงเป็นการยกย่งกเชบดชูเกียรตบขงกบุคลากรที่ประพฤตบปฏบบัตบตนเป็นจบตงาสา 
หรืงผู้มีจบตสาธารณะ ช่วยเหลืงงกค์กรแผละส่วนร่วม โดยไม่เห็นแผก่ประโยชน์ส่วนตน งกค์การบรบหารส่วนต าบล
บากพรม จึกได้พบจารณาบุคคลากรที่เหมาะสมในการประกาศเกียรตบคุณแผละคุณกามความดีเพ่ืงเป็นแผบบงย่าก
ให้แผก่บุคลากรขงกงกค์กร รวมทั้กยักเป็นแผรกจูกใจให้รักษาคุณกามความดีแผละเป็นผู้มีจบตสาธารณะท าประโยชน์
ให้แผก่ส่วนรวมให้คกงยู่กับตนเงกแผละงกค์กรสืบไป  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ืงเป็นการประกาศเกียรตบคุณแผละเชบดชูเกียรตบแผก่บุคลากรขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
ที่ได้ปฏบบัตบหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีจบตสาธารณะ  

๓.๒ เพ่ืงเป็นการสร้ากขวัญแผละก าลักใจในการท ากานแผก่พนักกานส่วนต าบล  ลูกจ้าประจ า ขงกงกค์การ
บรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 ๓.๓ เพ่ืงเป็นแผรกจูกใจให้รักษาคุณกามความดีแผละเป็นผู้มีจบตสาธารณะ  
๔. เป้าหมาย 
 พนักกานส่วนต าบล  ลูกจ้ากประจ า  ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แผต่กตั้กคณะกรรมการกลั่นกรงกการประเมบนบุคลากรที่เป็นผู้มีจบตสาธารณะ โดยแผต่กตั้กนายก
งกค์การบรบหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ รงกนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ปลัดงกค์การ
บรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ แผละพนักกานส่วนต าบลที่รับผบดชงบกานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรงกการประเมบนบุคลากรที่เป็นผู้มีจบตสาธารณะ เพ่ืงกลั่นกรงกการ
ประเมบนผลการปฏบบัตบราชการที่ผู้บักคับบัญชาได้พบจารณาไว้โดยจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแผละเสนงความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานแผละความเป็นธรรมขงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการ 



๕๒ 

 

 ๖.๔ คณะกรรมการพบจารณากลั่นกรงกการประเมบนบุคลากรที่เป็นผู้มีจบตสาธารณะ รวบรวมแผละเสนงผล
การพบจารณากลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการให้แผก่คณะกรรมการพบจารณาเลื่งนขั้นเกบนเดืงน
พนักกานส่วนต าบล 
 ๖.๕ คณะกรรมการพบจาณาประกาศเกียรตบคุณแผละเชบดชูเกียรตบแผก่พนักกานส่วนต าบล ที่ประพฤตบปฏบบัตบ
ผู้มีจบตสาธารณะ งุทบศตนเพื่งประโยชน์ส่วนรวม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วกเดืงนธันวาคมขงกทุกปี  
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประกาศเกียรตบคุณแผละเชบดชูเกียรตบพนักกานส่วนต าบล ที่ประพฤตบปฏบบัตบผู้มีจบตสาธารณะ งุทบศตน
เพ่ืงประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๔ การเชิดชูเกียติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 ๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๔/๒.๔.๓ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลทีด่ ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกบจพงเพียก เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้างยู่หัวทรกมีพระราชด ารัสชี้แผนะแผนวทากการ
ด าเนบนชีวบตแผก่ พสกนบกรชาวไทยมาโดยตลงดนานกว่า 25 ปี ตั้กแผต่ก่งนเกบดวบกฤตบการณ์ทากเศรษฐกบจ แผละเมื่ง
ภายหลักได้ทรกเน้นย้ าแผนวทากการแผก้ไขเพ่ืงให้รงดพ้นแผละสามารถด ารกตนงยู่ได้งย่ากมั่นคกแผละยั่กยืนภายใต้
กระแผสโลกาภบวัฒน์แผละความเปลี่ยนแผปลกต่ากๆ ซึ่ก การเกษตรในสมัยก่งน เกษตรกรจะท าการผลบตเพ่ืงการ
บรบโภคโดยงาศัยธรรมชาตบตามสภาพแผวดล้งมมีการปลูกพืชหลากหลายชนบดคละกัน ในลักษณะขงกสวนผสม 
การปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกบนได้ สามารถบรบโภคในครัวเรืงนเป็นการลดรายจ่ายเพบ่มรายได้ให้แผก่ครงบครัว หาก
เหลืงจากการบรบโภคสามารถจ าหน่ายเพื่งเป็นรายได้เสรบมแผก่ครงบครัวได้งีกทากหนึ่กด้วย  
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เล็กเห็นความส าคัญขงกการส่กเสรบมการด าเนบนชีวบตด ารกตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียก จึกได้พบจารณาคัดเลืงกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการด ารกตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกบจพงเพียกในการด าเนบนชีวบต เพ่ืงเป็นการเชบดชูเกียรตบแผละเป็นแผบบงย่ากให้แผก่เกษตรกรแผละประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงเป็นการประกาศเกียรตบคุณแผละเชบดชูเกียรตบแผก่บุคคลที่ด ารกตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกบจ
พงเพียก  

๓.๒ เพ่ืงเป็นการสร้ากขวัญแผละก าลักใจแผก่บุคคลที่ที่ด ารกตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียก  
๓.๓ เพ่ืงเป็นแผบบงย่ากให้แผก่เกษตรกรแผละประชาชน ในการน้งมน าหลักปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียก               

มาปรับใช้ในชีวบตประจ าวัน  
๔. เป้าหมาย 
 ประกาศเกียรตบคุณแผละเชบดชูเกียรตบแผก่บุคคลที่ด ารกตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียก  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่ 1 – 8 ต าบลบากพรม ง าเภงบากคนที จักหวัดสมุทรสกคราม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แผต่กตั้กคณะกรรมการกลั่นกรงกการประเมบนบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสม ได้รับการประกาศเกียรตบ
คุณแผละเชบดชูเกียรตบ โดยแผต่กตั้กนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ รงกนายกงกค์การบรบหาร
ส่วนต าบลบากพรม ปลัดงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ แผละพนักกาน
ส่วนต าบลที่รับผบดชงบกานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรงกการประเมบนบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสม ได้รับการประกาศเกียรตบ
คุณแผละเชบดชูเกียรตบบุคคลที่ด ารกตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียก 



๕๔ 

 

 ๖.๓ คณะกรรมการพบจาณาประกาศเกียรตบคุณแผละเชบดชูเกียรตบแผก่บุคคลผู้ที่มีความเหมาะสม ได้รับการ
ประกาศเกียรตบคุณแผละเชบดชูเกียรตบบุคคลที่ด ารกตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียก 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วกเดืงนตุลาคม-กันยายน ขงกทุกปี  
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประกาศเกียรตบคุณแผละเชบดชูเกียรตบบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสม ได้รับการประกาศเกียรตบคุณแผละ
เชบดชูเกียรตบบุคคลที่ด ารกตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกบจพงเพียก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคคลในองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๕/๒.๕.๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม”  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามพระราชบัญญัตบระเบียบบรบหารราชการแผผ่นดบน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัตบว่าการ
ปฏบบัตบหน้าที่ขงกส่วนราชการต้งกใช้วบธีการบรบหารจัดการบ้านเมืงกที่ดี โดยเฉพาะงย่ากยบ่กให้ค านึกถึกความ
รับผบดชงบขงกผู้ปฏบบัตบกานการมีส่วนร่วมขงกประชาชนการเปิดเผยข้งมูล การตบดตาม ตรวจสงบ แผละการ
ประเมบนผลการปฏบบัตบกาน ทั้กนี้ ตามความเหมาะสมขงกแผต่ละภารกบจ ประกงบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์แผละวบธีการบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ืงประโยชน์ในการ
ปฏบบัตบราชการให้เกบดผลสัมฤทธบ ก.พ.ร. งาจเสนงต่งคณะรัฐมนตรีเพ่ืงก าหนดมาตรการก ากับการปฏบบัตบราชการ 
รวมทั้กมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมบนงบสระด าเนบนการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการ
ขงกส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธบ์ขงกภารกบจ คุณภาพการให้บรบการ ความพึกพงใจขงกประชาชนผู้รับบรบการ 
ความคุ้มค่าในภารกบจ ทั้กนี้ตามหลักเกณฑ์ วบธีการ แผละระยะเวลาที่ก าหนด 
          ดักนั้น งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้จัดท าข้งตกลกแผละตบดตามประเมบนผลการปฏบบัตบราชการ 
โดยมีการนามในข้งตกลกการปฏบบัตบราชการระหว่ากนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม กับปลัดงกค์การ
บรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละหัวหน้าส านักปลัด/ผู้ง านวยการกงก แผละลกนามจัดท าข้งตกลกทุกปี เพ่ืง
ประเมบนผลการปฏบบัตบราชการ 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงให้การปฏบบัตบราชการตามข้งตกลกการปฏบบัตบราชการขงกหน่วยกานเป็นไปงย่ากมีประสบทธบภาพ
แผละประสบทธบผล 
          ๒.  เพ่ืงให้หน่วยกานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตงน วีการ แผละรายละเงียดการประเมบนผลการปฏบบัตบ
ราชการ 
          ๓.  เพ่ืงให้เป็นแผนวทากในการประเมบนผลการปฏบบัตบราชการ           
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ชี้แผจกแผต่ละส่วนกานแผละท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด แผละกรงบการประเมบนผลการปฏบบัตบ
ราชการ 
          ๖.๒  ตบดตามผลการปฏบบัตบกานตามตัวชี้วัด 
          ๖.๓  วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏบบัตบกาน           
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 



๕๖ 

 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          มีการจัดท าข้งตกลกการปฏบบัตบราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๕/๒.๕.๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          กลไกการก ากับดูแผลงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นตามกฎหมาย งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นแผต่ละประเภท
ได้ให้ง านาจข้าราชการในหน่วยกานขงกกระทรวกมหาดไทย ทั้กผู้ว่าราชการจักหวัดแผละนายง าเภงก ากับดูแผลให้
งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นด าเนบนการให้เป็นไปตามกฎหมาย งย่ากเคร่กครัด แผละมีประสบทธบภาพตามง านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกงกค์กรงบสระเพ่ืงตรวจสงบการใช้ง านาจขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น ซึ่กในแผก่ขงกการทุจรบต 
จะเกี่ยวข้งกกับการใช้จ่ายเกบนไปโดยชงบด้วยกฎหมายระเบียบข้งบักคับหรืงไม่ หรืงตรวจสงบเพ่ืงให้
นักการเมืงกท้งกถบ่น แผละงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นด าเนบนกบจการต่ากๆ งย่ากโปร่กใสแผละสุจรบต ซึ่กหน่วยกานทั้ก
ส านักกานคณะกรรมการตรวจเกบนแผผ่นดบน (สตก.) แผละคณะกรรมการปองกกันแผละปราบปรามการทุจรบตแผห่กชาตบ 
(ป.ป.ช.) เป็นงกค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดักนั้น งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมืงกับหน่วยกานตรวจสงบทั้ก
ภาครัฐแผละงกค์กรงบสระ” เพ่ืงส่กเสรบมสนับสนุนกลไกการตรวจสงบจากหน่วยกานภาครัฐแผละงกค์กรงบสระที่มี
หน้าที่ตรวจสงบงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นให้มีประสบทธบภาพ 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ” เพ่ืงส่กเสรบมสนับสนุนกลไกการตรวจสงบจากหน่วยกานภาครัฐแผละงกค์กรงบสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสงบ
งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นให้มีประสบทธบภาพ 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          การตรวจสงบ ควบคุม ดูแผลการปฏบบัตบราชการขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จากหน่วยกาน
ภาครัฐแผละงกค์กรงบสระเป็นงย่ากมีประสบทธบภาพ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมืงกับหน่วยกานตรวจสงบทั้กจากผู้ก ากับดูแผลแผละงกค์กรงบสระ ได้แผก่ 
          - การรับการตรวจจากส านักกานตรวจเกบนแผผ่นดบน 
          - การรับการตรวจจากคณะท ากานตรวจประเมบนมาตรฐานการปฏบบัตบราชการประจ าปี หรืงคณะท ากาน 
LPA จักหวัด 
 - การรับโครกการตรวจจากส านักกาน ปปท. ตามโครกการ ITA 
          ๖.๓  วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏบบัตบกาน           
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 



๕๘ 

 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ให้ความร่วมมืงในการตรวจสงบ ควบคุม ดูแผลการปฏบบัตบราชการ 
จากหน่วยกานภาครัฐ แผละงกค์กรงบสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๒.๕.๓ ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๕/๒.๕.๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภบบาลในการบรบหารกานขงกงกค์การ 
แผละเน้นย้ าให้บุคลากรขงกงกค์กรปฏบบัตบหน้าที่ด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพ่ืงให้การ
ปฏบบัตบราชการเป็นไปด้วยความโปร่กใส สามารถตรวจสงบได้ ประกงบกับค าสั่กคณะรักษาความสกบแผห่กชาตบ ที่ 
๖๙/๒๕๕๗ เรื่งกมาตรการปองกกันแผละแผก้ไขปัญหาการทุจรบตประพฤตบมบชงบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการแผละ
หน่วยกานขงกรัฐก าหนดมาตรการหรืงแผนวทากปองกกันแผละแผก้ไขปัญหาการทุจรบตประพฤตบมบชงบ เพ่ืงส่กเสรบมให้
ทุกภาคส่วนตรวจสงบเฝอาระวักเพ่ืงสกัดกั้นมบให้เกบดการทุจรบตประพฤตบมบชงบได้ งกค์การบรบหารส่วนต าบลบาก
พรมไดง้งกมาตรการในการแผต่กตั้กผู้รับผบดชงบเกี่ยวกับเรื่งกร้งกเรียนเจ้าหน้าที่ประพฤตบมบชงบ โดยเปิดโงกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสงบ สามารถร้งกเรียน แผจ้กเบาะแผส เสนงข้งคบดเห็นเกี่ยวกับการประพฤตบมบชงบ
ขงกเจ้าหน้าที่ภายในงกค์กรเพื่งตรวจสงบข้งเท็จจรบก  ซึ่กสามารถยื่นค าร้งกเรียนผ่านช่งกทากต่ากๆ ได้แผก่ ระบบ
งบนเตงร์เน็ต ทากโทรศัพท์ หรืงแผจ้กเบาะแผสด้วยตนเงก 
 ฉะนั้น เพ่ืงให้การด าเนบนการรับเรื่งกร้งกเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ประพฤตบมบชงบ จึกได้แผต่กตั้กคณะท ากาน
รับผบดชงบการรับเรื่งกร้งกเรียนขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ตรวจสงบข้งร้งกเรียนดักกล่าว เพ่ืงให้เกบด
ความชัดเจน ถูกต้งก แผละเกบดภาพลักษณ์ที่ดีขงกงกค์กรต่งไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผบดชงบด าเนบนการรับแผจ้กเรื่งกร้งกเรียนการประพฤตบมบชงบขงกเจ้าหน้าที่ 
 ๓.๒ เพ่ืงจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรืงรับแผจ้กหรืงตรวจสงบพบการทุจรบตเป็นไปตาม
ขั้นตงนการปฏบบัตบกานที่สงดคล้งกกับกฎหมาย ระเบียบแผละหลักเกณฑ์เกี่ยวข้งกงย่ากถูกต้งก 
 ๓.๓ เพ่ืงสร้ากจบตส านึกให้แผก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรขงกงกค์กร ยึดมั่นในคุณธรรม จรบยธรรมที่ดี แผละ
ตระหนักถึกภัยขงกการทุจรบตประพฤตบมบชงบ 
 ๓.๔ เพ่ืงให้การตรวจสงบเรื่งกร้งกเรียนเกี่ยวกับการทุจรบตแผละประพฤตบมบชงบ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
โปร่กใส แผละเป็นธรรม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมงบหมายแผต่กตั้กเจ้าหน้าที่รับผบดชงบด าเนบนการเกี่ยวกับเรื่งกร้งกเรียน เจ้าหน้าที่ประพฤตบมบชงบ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 



๖๐ 

 

 ๖.๑ แผต่กตั้กคณะกรรมการรับผบดชงบเรื่งกร้งกเรียนการประพฤตบมบชงบขงกเจ้าหน้าที่  
 ๖.๒ ด าเนบนการก าหนดหลักเกณฑ์แผละแผนวทากในการพบจาณาเรื่งกร้งกเรียนว่ามีมูลแผละเข้างกค์ประกงบ
ความผบดการทุจรบตแผละประพฤตบมบชงบหรืงไม่ 
 ๖.๓ แผต่กตั้กคณะกรรมการสงบข้งเท็จจรบก กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจรบตประพฤตบมบชงบในการปฏบบัตบราชการ 
 ๖.๔ ก าหนดช่งกทากการร้งกเรียน การแผจ้กเบาะแผส แผละพัฒนาช่งกทากร้งกเรียนให้ก่ายแผละสะดวก แผละ
วบธีการคุ้มครงกผู้ให้ข้งมูล เพ่ืงเป็นหลักประกันแผละสร้ากความมั่นใจแผก่ผู้ให้ข้งมูล  
 ๖.๕ แผจ้กผลการพบจารณาให้ผู้ร้งกเรียนทราบแผละความคืบหน้าขงกการด าเนบนการ ภายใน ๗ วัน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้งยละขงกเรื่งกร้งกเรียนขงกเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจรบตแผละประพฤตบมบชงบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝอาระวัก แผละตบดตาม ตรวจสงบการท ากานขงกเจ้าหน้าที่ 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๑  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

 ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๑/๓.๑.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 งาศัยง านาจตามมาตรา ๙ แผห่กพระราชบัญญัตบข้งมูลข่าวสารขงกราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่กบัญญัตบไว้ว่า
ภายใต้บักคับมาตรา ๑๔ แผละมาตรา ๑๕ หน่วยกานขงกรัฐต้งกจัดให้มีข้งมูลข่าวสารขงกราชการงย่ากน้งย
ดักต่งไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้กนี้ ตามหลักเกณฑ์แผละวบธีการที่คณะกรรมการก าหนดแผละเพ่ืงให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตบการบรบหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่งกหลักธรรมาภบบาล ความโปร่กใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสงบได ้
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด  งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้ด าเนบนการ
จัดตั้กศูนย์ข้งมูลข่าวสารขงกทากราชการ เพ่ืงให้พ่ีน้งกประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ แผละตรวจดูการ
ด าเนบนกานขงกงกค์กรได้ ณ ที่ส านักกานงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม โดยมีกานวบเคราะห์นโยบายแผละแผผน 
ส านักกานปลัดงกค์การบรบหารส่วนต าบล เป็นผู้รับผบดชงบข้งมูลข่าวสารต่ากๆ ที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้ เพ่ืง
จะได้รับรู้สบทธบหน้าที่ขงกตนงย่ากเต็มที่ในการแผสดกความคบดเห็น แผละใช้สบทธบในการตรวจสงบการท ากานขงก
งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น ให้ถูกต้งกตามระเบียบ กฎหมาย แผละง านาจหน้าที่  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่งเผยแผพร่ข้งมูลข่าวสารงันเป็นประโยชน์แผก่ประชาชนงย่ากครบถ้วน ถูกต้งก แผละไม่
บบดเบืงนข้งเท็จจรบก 
 ๓.๒ เพ่ืงเพบ่มช่งกทากให้ประชาชนในการมีส่วนร่วมตรวจสงบการปฏบบัตบกานขงกงกค์การบรบหารส่วน
ต าบลบากพรม  
๔. เป้าหมาย 
 ศูนย์ข้งมูลข่าวสารขงกราชการ จ านวน ๑ แผห่ก 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 ๖.๑ มีการจัดตั้กศูนย์ข้งมูลข่าวสารขงกราชการแผละจัดสถานที่ง านวยความสะดวกแผก่ประชาชนที่เข้าขง
ใช้บรบการ 
 ๖.๒ แผต่กตั้กเจ้าหน้าที่ผู้รับผบดชงบศูนย์ข้งมูลข่าวสารฯ 



๖๓ 

 

 ๖.๓ จัดวากเงกสารข้งมูลข่าวสาร แผละเผยแผพร่ให้ประชาชนทราบ ตรวจสงบได้ ตามรายการที่ระเบียบ
ก าหนด 
 ๖.๔ ประชุมให้ความรู้แผก่บุคลากรขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เกี่ยวกับการปฏบบัตบตาม พรบ.
ข้งมูลข่าวสารขงกราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๖.๕ จัดท าทะเบียนคุมหนักสืง ทะเบียนผู้รับบรบการ แผละแผบบสงบถามการใช้บรบการศูนย์ข้งมูลข่าวสารฯ  
 ๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เงกสาร แผละจัดวากเงกสารตามกฎหมายก าหนด 
๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้งมูลข่าวสารขงกราชการ งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๑  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

 ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๑/๓.๑.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบรบหารกานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแผละมีบทบาทงย่ากมากในการ
บรบหารกานขงกราชการส่วนท้งกถบ่นในด้านต่ากๆ การบรบหารกานราชการส่วนท้งกถบ่นต้งกสามารถตรวจสงบได้ 
ต้งกมีความโปร่กใส ต้งกให้ประชาชนได้รับทราบข้งมูล ข่าวสาร ในการด าเนบนกบจกรรมต่ากๆ เพ่ืงเป็นการปองกกัน
มบให้เกบดการทุจรบตแผละประพฤตบมบชงบ เพ่ืงให้เกบดประโยชน์สูกสุดแผก่ภาครัฐแผละภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงเผยแผพร่ข้งมูลข่าวสารในการปฏบบัตบกานให้ประชาชนได้รับรู้ เป็นการประชาสัมพันธ์การ
ปฏบบัตบกานขงกงกคก์ร 

๓.๒ เพ่ืงส่กเสรบมบทบาทการมีส่วนร่วมขงกภาคประชาชนในการตบดตามตรวจสงบการทุจรบตประพฤตบ            
มบชงบในภาครัฐเสรบมสร้ากแผละพัฒนาเครืงข่ายในการตบดตามแผละตรวจสงบการทุจรบตแผละประพฤตบมบชงบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแผข็กเพ่ืงให้มีระบบ แผละกลไกในการปองกกันแผละตรวจสงบมบให้เกบดการทุจรบต หรืงการปฏบบัตบ
หน้าที่โดยมบชงบในภาครัฐ 

๓.๓ เพ่ืงสร้ากจบตส านึกแผละความตระหนักให้บุคลากรปฏบบัตบหน้าที่งย่ากถูกต้งก ตามกฎหมายแผละ
ระเบียบ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้งมูลข่าวสารด้านการบรบหารกบประมาณ การเกบน การคลัก พัสดุ แผละทรัพย์สบน ขงกงกค์การบรบหาร
ส่วนต าบลบากพรม 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 เผยแผพร่ข้งมูลข่าวสารเกี่ยวกับกบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเกบนประจ าปี แผละการจัดซื้งจัดจ้าก 
จัดหาพัสดุต่ากๆ รวมถึกการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้งกถบ่น แผละการรับเรื่งกร้งกเรียนทากด้าน



๖๕ 

 

การเกบนการคลัก ผ่านทากเว็บไซต์ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละปิดประกาศข้งมูลดักกล่าวที่บงร์ด
ประชาสัมพันธ์ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล แผละช่งกทากการประชาสัมพันธ์ต่ากๆ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับรู้ข้งมูลข่าวสารที่ส าคัญขงกทากราชการ  

๑๐.๒ ประชาชนมีโงกาสตรวจสงบการบรบหารกานขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล ท าให้ปลงดการทุจรบต
แผละประพฤตบมบชงบ มีความโปร่กใสในการปฏบบัตบกาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๑  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

 ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๑/๓.๑.๓ 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์”  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามค าสั่กคณะรักษาความสกบแผห่กชาตบ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่งกมาตรการปองกกันแผละแผก้ไขปัญหาการทุจรบต
ประพฤตบมบชงบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการแผละหน่วยกานขงกรัฐก าหนดมาตรการหรืงแผนวทากปองกกันแผละ
แผก้ไขปัญหาการทุจรบตประพฤตบมบชงบ เพ่ืงส่กเสรบมให้ทุกภาคส่วนตรวจสงบเฝอาระวักเพ่ืงสกัดกั้นมบให้เกบดการ
ทุจรบตประพฤตบมบชงบได้ งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้จัดท าสื่งประชาสัมพันธ์ในการเผยแผพร่ข้งูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏบบัตบราชการที่เป็นประโยชน์แผก่ประชาชน  โดยผ่านทากเทคโนโลยี เครื่งกมืงสื่งสาร
งบเล็กทรงนบกส์ที่ทันสมัย แผละมีประสบทธบภาพสูก การน าเงาเทคโนโลยีต่าก ๆ เข้ามาใช้ในการด าเนบนกานผ่านสื่ง
การประชาสัมพันธ์ เพ่ืงให้บรรลุผลส าเร็จ แผละรวดเร็วยบ่กขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ืงให้ความรู้ความเข้าใจได้ก่าย
ในช่วกระยะเวลาสั้น ๆ หรืงช่วกระยะเวลางันจ ากัดนั้นเป็นเรื่ งกที่ต้งกปูพ้ืนฐาน สร้ากความน่าเชื่งถืง แผละ
น่าสนใจให้กับกบจกรรม/โครกการขงกงบต.  ให้สามารถมงกเห็นภาพหรืงเห็นความเกี่ยวโยกกันขงกกบจกรรม/
โครกการต่าก ๆได้ชัดเจนถูกต้งก  
 ดักนั้นการให้ประชาชนเข้าถึกแผละมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกบจขงก งบต. จึกจ าเป็นต้งกพบจารณาในการเลืงก
สื่งให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่งเทคนบคแผละวบธีการเป็นงย่ากไรบ้าก ในแผต่ละขั้นตงนที่ต่ากกันเป็น
สบ่กส าคัญ ทั้กนี้เพ่ืงให้ประชาชนยงมรับแผละให้ความร่วมมืงสนับสนุน ซึ่กจะมีผลต่งการพัฒนาตามภารกบจ 
บทบาท หน้าที่ งย่ากโปร่กใสแผละยุตบธรรม 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงประชาสัมพันธ์การด าเนบนกานขงก งบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่งประเภทต่าก ๆ 
ได้แผก่ สื่งสบ่กพบมพ์ สื่ง Social network ผ่านทากจดหมายงบเล็กทรงนบกส์ 
          ๒.  เพ่ืงสร้ากจบตส านึกให้เกบดการเรียนรู้ รับรู้แผละเข้าใจในภารกบจการปฏบบัตบกานขงก งบต.งย่ากถูกต้งก
แผละโปร่กใส 
          ๓.  เพ่ืงส่กเสรบมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแผละตรวจสงบความโปร่กใสในการปฏบบัตบภารกบจขงก งบต. 
          ๔.  เพ่ืงน าเสนงผลกาน/โครกการ ให้ประชาชนทราบงย่ากแผพร่หลาย 
 ๔.  เป้าหมาย          
          ๑.  การจัดท าประกาศตบดในที่สาธารณะ 
 ๒. จัดท าแผผ่นพับประชาสัมพันธ์งบต. แผละคู่มืงการให้บรบการประชาชน 
          ๓.  ปอายประชาสัมพันธ์, แผผ่นพับ 
          ๔.  การประชาสัมพันธ์เสียกตามสาย 
          ๕.  จัดท า website หน่วยกาน  
 ๖.  การจัดตั้กศูนย์ข้งมูลข่าวสารทากราชการ ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมู่ที่ ๑ – ๘ ต าบลบากพรม ง าเภงบากคนที จักหวัดสมุทรสกคราม 



๖๗ 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  เขียนโครกการแผละเสนงขงงนุมัตบโครกการ 
          ๒.  มงบหมายกานแผก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้งก 
          ๓.  ประชุมเพ่ืงวากแผผนการด าเนบนกาน แผละสรุปข้งมูล/โครกการ/กบจกรรม ขงกงกค์การบรบหารส่วน
ต าบลบากพรม  
          ๔.  ผลบตสื่งประเภทต่าก ๆ 
          ๕.  ตบดตามแผละประเมบนผล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
          ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักกานปลัด งบต.บากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          จ านวนข้งมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแผพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

 ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๒/๓.๒.๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

          เนื่งกด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแผห่กราชงาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ให้ความส าคัญต่งการกระจาย
ง านาจแผละการมีส่วนร่วมขงกประชาชนต่งการกระจายง านาจ ตามหมวด ๑๔ ซึ่กว่าด้วยการปกครงกท้งกถบ่น  
การบรบหารจัดการขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นหรืงการมีส่วนร่วมขงกราษฎรในท้งกถบ่น  ตามมาตรา ๒๘๑ – 
๒๙๐ บัญญัตบให้ท้งกถบ่นมีความเป็นงบสระในการก าหนดนโยบายการปกครงก  การบรบหารกานบุคคลการเกบนแผละ
การคลัก  แผละนงกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ได้แผจ้กในข้ากต้น  ก็ยักมีกฎหมายงีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้งกกับ
การกระจายง านาจแผละงกค์กรปกครงกท้งกถบ่น เช่น มาตรา ๑๖ (๑๕) แผละมาตรา ๑๖ (๑๖) แผห่กพระราชบัญญัตบ
ก าหนดแผผนแผละขั้นตงนการกระจายง านาจให้แผก่งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่กก าหนดให้งกค์การ
บรบหารส่วนต าบล  มีง านาจแผละหน้าที่ในการจัดระบบการบรบการสาธารณะเพ่ืงประโยชน์ขงกประชาชนใน
ท้งกถบ่นขงกตนเงก  ด้านการส่กเสรบมประชาธบปไตย  ความเสมงภาคแผละสบทธบเสรีภาพขงกประชาชน ตลงดจนการ
ส่กเสรบมการมีส่วนร่วมขงกราษฎรในการพัฒนาท้งกถบ่น  ตามระเบียบกระทรวกมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผผนพัฒนาขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  งาศัยง านาจตามความในมาตรา  ๕๗ (๑) (๖) มาตรา ๖๖  มาตรา ๖๗ (๓) (๖) แผห่ก
พระราชบัญญัตบสภาต าบลแผละงกค์การบรบหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แผก้ไขเพบ่มเตบม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
ประกงบกับความในมาตรา ๑๖(๑๐) (๑๙)  แผห่กพระราชบัญญัตบก าหนดแผผนขั้นตงนการกระจายง านาจให้แผก่
งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดให้งกค์การบรบหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้กใน
ด้านเศรษฐกบจ สักคม แผละวัฒนธรรม แผละโครกการบรบหารกานราชการต้งกเป็นไปเพ่ืงตงบสนงกความต้งกการ
แผละประโยชน์ขงกประชาชน 

  ดักนั้น  กานวบเคราะห์นโยบายแผละแผผน ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรมจึกได้
จัดท าโครกการส่กเสรบมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพ่ืงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแผสดกความคบดเห็น
ข้งเสนงแผนะที่เป็นประโยชน์ต่งการพัฒนางกค์การบรบหารส่วนต าบล แผละชุมชน รวมทั้กเป็นการส่ก เสรบมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบรบหารราชการงีกทากหนึ่กด้วย 

 



๖๙ 

 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงให้ประชาชนได้แผสดกความคบดเห็น  ข้งเสนงแผนะปัญหาแผละความต้งกการ เพ่ืงน ามาเป็นข้งมูล
ในการจัดท าร่ากแผผนพัฒนาต าบลขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล 
          ๒.  เพ่ืงสร้ากความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนขงกตนเงก 
          ๓.  เพ่ืงประเมบนผลการด าเนบนกานขงกท้งกถบ่น  โดยรับฟักความคบดเห็นจากการมีส่วนร่วมขงกประชาชน
โดยตรกในการน ามาปรับปรุกการให้บรบการ  การแผก้ไขปัญหาแผละตงบสนงกความต้งกการขงกประชาชนในพื้นที่
ต าบลบากพรมต่งไป 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนต าบลบากพรม จ านวน ๘  หมู่บ้าน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมู่ที่ ๑ – ๘ ต าบลบากพรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เขียนโครกการฯ  
 ๖.๒ เสนงขงงนุมัตบโครกการฯ  
          ๖.๒  ประสานชุมชน 
          ๖.๓  ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม 

๖.๔ จัดท าเวทีประชาคมเพ่ืงให้รับฟักความคบดเห็น แผละความต้งกการขงกประชาชน  
๖.๕ สรุปปัญหาความตอ้งการ และจดัท ารา่งแผนพฒันาทอ้งถ่ินตอ่ไป 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  ได้รับทราบปัญหาแผละความต้งกการที่แผท้จรบกขงกประชาชนในต าบล 
          ๒.  ประชาชนได้แผสดกความคบดเห็นแผละร่วมมืงแผก้ไขปัญหาขงกชุมชน 
          ๓.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสบนใจตามระบงบประชาธบปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

 ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๒/๓.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ และช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภบบาลในการบรบหารกานขงกงกค์การ 
แผละเน้นย้ าให้บุคลากรขงกงกค์กรปฏบบัตบหน้าที่ด้วยความซื่งสัตย์ สุจรบต เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึกได้
ส่กเสรบมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโงกาสให้ประชาชนสามารถเสนงเรื่งกร้งกเรียน แผจ้กเบาะแผส 
เสนงข้งคบดเห็น ซึ่กสามารถยื่นค าร้งกเรียนผ่านช่งกทากต่ากๆ ได้แผก่ ระบบงบนเตงร์เน็ต ทากโทรศัพท์ หรืงแผจ้ก
เบาะแผสด้วยตนเงก 
 ฉะนั้น เพ่ืงให้การด าเนบนการรับเรื่งกร้งกเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้งย สามารถแผก้ไขความเดืงดร้งน
ขงกประชาชนได้งย่ากมีประสบทธบภาพ จึกได้แผต่กตั้กคณะท ากานรับผบดชงบการรับเรื่งกร้งกเรียนประจ างกค์การ
บรบหารส่วนต าบลบากพรม รวมถึกจัดท าคู่มืงด าเนบนการเรื่งกร้งกเรียนขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรมขึ้น 
เพ่ืงด าเนบนการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรืงรับแผจ้กเรื่งกร้งกเรียนต่ากๆ เจ้าหน้าที่รับผบดชงบได้ถืง
ปฏบบัตบให้เป็นแผนวทากเดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผบดชงบด าเนบนการรับแผจ้กเรื่งกร้งกเรียนต่ากๆ  
 ๓.๒ เพ่ืงจัดให้มีช่งกทากในการร้งกเรียน ร้งกทุกข์ จากประชาชน 

๓.๓ เพ่ืงจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรืงรับแผจ้กหรืงตรวจสงบพบการทุจรบตเป็นไปตาม
ขั้นตงนการปฏบบัตบกานที่สงดคล้งกกับกฎหมาย ระเบียบแผละหลักเกณฑ์เกี่ยวข้งกงย่ากถูกต้งก 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมงบหมายแผต่กตั้กเจ้าหน้าที่รับผบดชงบด าเนบนการเกี่ยวกับเรื่งกร้งกเรียนแผละช่งกทากการรับเรื่งก
ร้งกเรียน/ร้งกทุกข์ ขงกประชาชน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดผู้รับผบดชงบเรื่งกร้งกเรียนแผละมีค าสั่กแผต่ตั้ก 
 ๖.๒ จัดช่งกทากการร้งกเรียน/ร้งกทุกข์ ได้แผก่  

- กล่งกรับฟักความคบดเห็น   
- เว็บไซต์ขงกหน่วยกาน www.bangprom.go.th 
- Facebook ขงก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๗๓-๐๕๑๖ 

http://www.bangprom.go.th/


๗๑ 

 

- เดบนทากมาแผจ้ก/ร้งกเรียน/ร้งกทุกข์ ด้วยตนเงก ณ ที่ท าการงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖.๓ จัดท าคู่มืงด าเนบนการเรื่งกร้งกเรียนขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 

 ๖.๔ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผบดชงบเรื่งกร้งกเรียนเพ่ืงใช้เป็นมาตรฐานในการปฏบบัตบกานแผละ
ด าเนบนการแผก้ไขปัญหาเรื่งกร้งกเรียนที่ได้รับจากช่งกทากการร้งกเรียนต่ากๆ ให้เป็นไปในทบศทากเดียวกัน โดย
โปร่กใสแผละเป็นธรรม 
 ๖.๕ เผยแผพร่กระบวนการแผละขั้นตงนในการด าเนบนกานเกี่ยวกับเรื่งกร้งกเรียนขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล
บากพรม ให้ผู้รับบรบการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยกานภายนงกตลงดจนบุคลากรภายใน
หน่วยกาน สามารถเข้าใจแผละใช้ประโยชน์จากกระบวนการแผละข้ันตงนดักกล่าวได้ตรกกับความต้งกการ 
 ๖.๖ ด าเนบนการตรวจสงบ แผละแผก้ไขข้งร้งกเรียน/ร้งกทุกข์ 
 ๖.๗ แผจ้กผลการด าเนบนการแผละความคืบหน้าในการด าเนบนการต่งผู้ร้งกเรียนทราบภายใน ๗ วัน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ช่งกทากการร้งกเรียน/ร้งกทุกข์ แผละกระบวนการขั้นตงนในการด าเนบนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

 ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๒/๓.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การแผต่กตั้กเจ้าหน้าที่รับเรื่งกร้งกเรียน ร้งกทุกข์ เป็นสบ่กส าคัญเพราะการปฏบบัตบหน้าที่ราชการต้งกได้รับ
การตรวจสงบ การกลั่นกรงกการใช้ง านาจ โดยเปิดโงกาสให้ประชาชนได้รับทราบแผละตรวจสงบการท ากานขงก
ราชการ เมื่งเกบดกรณีร้งกเรียน/ร้งกทุกข์ จะมีคณะกรรมการแผละเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสงบข้งเท็จจรบกดักกล่าว 
ตามข้งเท็จจรบก ข้งกฎหายที่ถูกต้งก แผละต้งกเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่งด าเนบนการตามขั้นตงนเรื่งกการร้งกเรียน
ร้งกทุกข์เรียบร้งยแผล้ว ต้งกแผจ้กให้ผู้ร้งก รับทราบผล การด าเนบนการโดยเร็ว ไม่เกบน ๑๕ วัน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงปฏบบัตบตามระเบียบ กฎหมาย แผละง านาจหน้าที่งย่ากเคร่กครัด ลดปัญหาการทุจรบต   
 ๓.๒ เพ่ืงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสงบ การปฏบบัตบราชการขงกเจ้าหน้าที่  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ร้งกเรียนร้งกทุกข์ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รบัเรื่งกร้งกเรียนจากช่งกทากการร้งกเรียน/ร้งกทุกข์ ได้แผก่  

- กล่งกรับฟักความคบดเห็น   
- เว็บไซต์ขงกหน่วยกาน www.bangprom.go.th 
- Facebook ขงก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๗๓-๐๕๑๖ 
- เดบนทากมาแผจ้ก/ร้งกเรียน/ร้งกทุกข์ ด้วยตนเงก ณ ที่ท าการงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 

 ๖.๒ ด าเนบนการตรวจสงบ แผละแผก้ไขข้งร้งกเรียน/ร้งกทุกข์ 
 ๖.๓ แผจ้กผลการด าเนบนการแผละความคืบหน้าในการด าเนบนการต่งผู้ร้งกเรียนเป็นลายลักษณ์งักษรทราบ
ภายใน ๑๕ วัน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
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๗๓ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การปฏบบัตบราชการถูกต้งกตามระเบียบ กฎหมายเป็นธรรมแผก่ทุกฝ่าย 
 ๑๐.๒ ผู้ร้งกเรียนได้รับการรายกานผล ภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๓/๓.๓.๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพี่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

          เนื่งกด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแผห่กราชงาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ให้ความส าคัญต่งการกระจาย
ง านาจแผละการมีส่วนร่วมขงกประชาชนต่งการกระจายง านาจ ตามหมวด ๑๔ ซึ่กว่าด้วยการปกครงกท้งกถบ่น  
การบรบหารจัดการขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นหรืงการมีส่วนร่วมขงกราษฎรในท้งกถบ่น  ตามมาตรา ๒๘๑ – 
๒๙๐ บัญญัตบให้ท้งกถบ่นมีความเป็นงบสระในการก าหนดนโยบายการปกครงก  การบรบหารกานบุคคลการเกบนแผละ
การคลัก  แผละนงกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ได้แผจ้กในข้ากต้น  ก็ยักมีกฎหมายงีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้งกกับ
การกระจายง านาจแผละงกค์กรปกครงกท้งกถบ่น เช่น มาตรา ๑๖ (๑๕) แผละมาตรา ๑๖ (๑๖) แผห่กพระราชบัญญัตบ
ก าหนดแผผนแผละขั้นตงนการกระจายง านาจให้แผก่งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่กก าหนดให้งกค์การ
บรบหารส่วนต าบล  มีง านาจแผละหน้าที่ในการจัดระบบการบรบการสาธารณะเพ่ืงประโยชน์ขงกประชาชนใน
ท้งกถบ่นขงกตนเงก  ด้านการส่กเสรบมประชาธบปไตย  ความเสมงภาคแผละสบทธบเสรีภาพขงกประชาชน ตลงดจนการ
ส่กเสรบมการมีส่วนร่วมขงกราษฎรในการพัฒนาท้งกถบ่น  ตามระเบียบกระทรวกมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผผนพัฒนาขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  งาศัยง านาจตามความในมาตรา  ๕๗ (๑) (๖) มาตรา ๖๖  มาตรา ๖๗ (๓) (๖) แผห่ก
พระราชบัญญัตบสภาต าบลแผละงกค์การบรบหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แผก้ไขเพบ่มเตบม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
ประกงบกับความในมาตรา ๑๖(๑๐) (๑๙)  แผห่กพระราชบัญญัตบก าหนดแผผนขั้นตงนการกระจายง านาจให้แผก่
งกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดให้งกค์การบรบหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้กใน
ด้านเศรษฐกบจ สักคม แผละวัฒนธรรม แผละโครกการบรบหารกานราชการต้งกเป็นไปเพ่ืงตงบสนงกความต้งกการ
แผละประโยชน์ขงกประชาชน 

  ดักนั้น  กานวบเคราะห์นโยบายแผละแผผน ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรมจึกได้
จัดท าโครกการส่กเสรบมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพ่ืงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแผสดกความคบดเห็น
ข้งเสนงแผนะที่เป็นประโยชน์ต่งการพัฒนางกค์การบรบหารส่วนต าบล แผละชุมชน รวมทั้กเป็นการส่กเสรบมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบรบหารราชการงีกทากหนึ่กด้วย 

 

 



๗๕ 

 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ืงให้ประชาชนได้แผสดกความคบดเห็น  ข้งเสนงแผนะปัญหาแผละความต้งกการ เพ่ืงน ามาเป็นข้งมูล
ในการจัดท าร่ากแผผนพัฒนาต าบลขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล 
          ๒.  เพ่ืงสร้ากความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนขงกตนเงก 
          ๓.  เพ่ืงประเมบนผลการด าเนบนกานขงกท้งกถบ่น  โดยรับฟักความคบดเห็นจากการมีส่วนร่วมขงกประชาชน
โดยตรกในการน ามาปรับปรุกการให้บรบการ  การแผก้ไขปัญหาแผละตงบสนงกความต้งกการขงกประชาชนในพื้นที่
ต าบลบากพรมต่งไป 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนต าบลบากพรม จ านวน ๘  หมู่บ้าน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมู่ที่ ๑ – ๘ ต าบลบากพรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เขียนโครกการฯ  
 ๖.๒ เสนงขงงนุมัตบโครกการฯ  
          ๖.๒  ประสานชุมชน 
          ๖.๓  ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม 

๖.๔ จัดท าเวทีประชาคมเพ่ืงให้รับฟักความคบดเห็น แผละความต้งกการขงกประชาชน  
๖.๕ สรุปปัญหาความตอ้งการ และจดัท ารา่งแผนพฒันาทอ้งถ่ินตอ่ไป 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  ได้รับทราบปัญหาแผละความต้งกการที่แผท้จรบกขงกประชาชนในต าบล 
          ๒.  ประชาชนได้แผสดกความคบดเห็นแผละร่วมมืงแผก้ไขปัญหาขงกชุมชน 
          ๓.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสบนใจตามระบงบประชาธบปไตย 
 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓.๓.๒ ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๓/๓.๓.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับ
งานจ้าง 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามที่งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้ด าเนบนการจัดท าการประชาคมระดับหมู่บ้านแผละระดับ
ต าบล เพ่ืงจัดท าแผผนพัฒนาท้งกถบ่น แผละได้ด าเนบนการตามข้งบัญญัตบกบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้งจัดจ้าก ขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นในรงบปีกบประมาณ แผละส่กเสรบมให้ภาคประชาชน มีส่วนร่วมใน
การปองกกันการทุจรบตในภาครัฐขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เพ่ืงให้เกบดความโปร่กใส เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้งก  
๓.  วัตถุประสงค์  
          เพ่ืงเป็นกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ในการตรวจสงบ
การด าเนบนกานขงกเจ้าหน้าที่ แผละปฏบบัตบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับ เพ่ืงปองกกันทุจรบต  
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ตัวแผทนภาคประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๘ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          ต าบลบากพรม ง าเภงบากคนที  จักหวัดสมุทรสกคราม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ส่กเสรบมกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ในการ
ตรวจสงบการด าเนบนกานขงกเจ้าหน้าที่ แผละปฏบบัตบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับ เพ่ืงปองกกันทุจรบต  เช่น 
คณะกรรมการเปิดซงกสงบราคา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าก ฯลฯ 
 ๖.๒ จัดท าค าสั่กแผต่กตั้ก   
          ๖.๓  ด าเนบนการตามค าสั่กที่ได้รับมงบหมาย  
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้กบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กงกคลกั แผละกงกช่ากงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนบนกานแผละตรวจสงบการด าเนบนกานขงกงกค์การบรบหารส่วน
ต าบลบากพรม 
          ๑๐.๒  ภาคประชาชนรับทราบแผละตระหนักถึกสบทธบ หน้าที่แผละบทบาทในการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสงบการด าเนบนกานขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นขงกตนเงก 
 



๗๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ 
การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



๗๘ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

 ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๑/๔.๑.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสงบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนบนกานตามภารกบจขงกงกค์การบรบหารส่วน
ต าบลบากพรม เป็นไปงย่ากมีประสบทธบภาพแผละประสบทธบผล ทั้กยักช่วยปองกกันหรืงลดความเสี่ยกจากการ
ด าเนบนกานผบดพลาดแผละลดความเสียหายที่งาจเกบดขึ้น ซึ่กการตรวจสงบภายในนั้นยักถืงเป็นส่วนประกงบส าคัญ
ที่แผทรกงยู่ในการปฏบบัตบกานตามปกตบ ซึ่กจะต้งกมีการกระท างย่ากเป็นขั้นตงนที่ถูกต้งกตามระเบียบแผละกฎหมาย
ที่ก าหนด โดยผู้บรบหารสามารน าแผผนการตรวจสงบภายในงย่ากมีมาตรฐาน ประกงบกับมีระเบียบ ข้งบักคับ 
ตลงดจนกฎหมายต่ากๆ ที่เกี่ยวข้งกจะท าให้การปฏบบัตบกานขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เป็นไปด้วย
ความถูกต้งกแผละเป็นไปตามวัตถุประสกค์ขงกทากราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงจัดวากระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตก.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ.๒๕๔ 
 ๓.๒ เพ่ืงพบสูจน์ความถูกต้งกแผละเชื่งถืงได้ขงกข้งมูลแผละตัวเลขต่ากๆทากด้านการบัญชี แผละด้านง่ืนที่
เกี่ยวข้งก 
 ๓.๓ เพ่ืงตรวจสงบการปฏบบัตบกานขงกหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับ ค าสั่ก 
มตบคณะรัฐมนตรี แผละนโยบายที่ก าหนด 
 ๓.๔ เพ่ืงตรวจสงบหาระบบการควบคุมภายในขงกหน่วยรับตรวจว่าเพียกพง เหมาะสม 
 ๓.๕ เพ่ืงเป็นหลักประกันการใช้แผละระวักทรัพย์สบนต่ากๆ ขงกส่วนราชการเป็นไปงย่ากเหมาะสม 
๔. เป้าหมาย 
 พนักกานส่วนต าบล พนักกานครู แผละเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบล                
บากพรม 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดท าแผผนปฏบบัตบกานตรวจสงบภายใน 
 ๕.๒ ตรวจสงบความถูกต้งกแผละเชื่งถืงได้ขงกข้งมูลแผละตัวเลขต่ากๆ ด้วยเทคนบค แผละวบธีการตรวจสงบ
ที่ยงมรับได้โดยทั่วไป ปรบมาณมากน้งยตามความจ าเป็นแผละเหมาะสม โดยค านึกถึกประสบทธบภาพขงกระบบการ
ควบคุมภายในแผละความส าคัญขงกเรื่งกที่ตรวจสงบ รวมทั้กวบเคราะห์แผละประเมบนผลการบรบหารแผละกา ร
ปฏบบัตบกานขงกหน่วยรับตรวจ 
 ๕.๓ ตรวจสงบการปฏบบัตบกานเกี่ยวกับการบรบหารกบประมาณ การเกบน การพัสดุแผละทรัพย์สบน รวมทั้ก
การบรบหารกานด้านง่ืนๆ ขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับ 



๗๙ 

 

ค าสั่ก แผละมตบคณะรัฐมนตรี ตลงดจนการตรวจสงบระบบการดูแผลรักษา แผละความปลงดภัยขงกทรัพย์สบน แผละ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสบทธบภาพ ประสบทธบผล แผละประหยัด 
 ๕.๔ สงบทานระบบการปฏบบัตบกานตามมาตรฐาน แผละ/หรืง ระเบียบ ข้งบักคับ ค าสั่กที่ทากราชการ
ก าหนด เพื่งให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏบบัตบกานที่ตรกตามวัตถุประสกค์แผละสงดคล้งกกับนโยบาย 
 ๕.๕ รายกานผลการตรวจสงบแผละตบดตามประเมบนผล  
๖. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ระยะเวลา ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกงก/ส านัก ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจแผละปฏบบัตบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับ โดยมุ่กผลสัมฤทธบ์ขงกกานมาก
ขึ้น 
 ๑๐.๒ ความเสี่ยกในการเบบกจ่ายลดน้งยลก 
 ๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรขงกส านัก/กงก/หน่วยกาน ที่มีงยู่งย่ากคุ้มค่า ประหยัด 
 ๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรกเรืงนแผละที่ดบนค้ากช าระน้งยลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

 ๔.๑.๒ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๑/๔.๑.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญแผละเป็นเครื่งกมืงในการบรบหารกานในหน่วยกานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรืงเงกชนทั้กขนาดเล็กแผละขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรืงลดความเสี่ยกขงก
หน่วยกานให้งยู่ในระดับที่ยงมรับได้ซึ่กจะท าให้ปฏบบัตบกานแผละการจัดการขงกหน่วยกานบรรลุตามวัตถุประสกค์ 
ในงดีตที่ผ่านมาการบรบหารกานขงกหน่วยกานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวกการคลักประกาศให้
ใช้เป็นเรื่งกๆ ไป ซึ่กงาจงยู่ในรูปขงกกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนักสืงสั่กการ แผละหนักสืงตงบข้งหารืง
ต่ากๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเกบนแผละบัญชีแผละการปฏบบัตบให้ถูกต้งกตามระเบียบหรืง
กฎเกณฑ์ท่ีทากราชการก าหนดไว้ ซึ่กไม่ครงบคลุมถึกการจัดการด้านง่ืนๆ นงกเหนืงจากด้านการเกบนแผละบัญชีใน
หน่วยกาน จึกไม่สามารถสะท้งนภาพถึกผลการด าเนบนกานในภาพรวมขงกหน่วยกานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครงบคลุมกานทุกด้านแผละสามารถสะท้งนภาพให้เห็นเป็นงกค์รวมขงกหน่วยกาน
นั้นๆ ว่ามีการด าเนบนกานที่มีประสบทธบภาพแผละประสบทธบผลหรืงไม่เพียกใด การที่ระบบการควบคุมภายในขงกรัฐ
ยักไม่ครงบคลุมทุกระบบกาน งาจเป็นช่งกทากรั่วไหลท าให้เกบดความเสียหายในหน่วยกานแผละการด าเนบนกานไม่
สัมฤทธบ์ผล ทั้กนี้ สาเหตุส่วนหนึ่กงาจเกบดจากการก าหนดหน้าที่แผละมงบหมายกานในหน่วยกานไม่เหมาะสม การ
มงบหมายการปฏบบัตบกานทั้กกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่กเพียกคนเดียว การควบคุมสงบทานแผละการ
ตรวจสงบยักไม่มีประสบทธบภาพเพียกพงตลงดจนขาดการประเมบนแผละการบรบหารความเสี่ยกการควบคุมภายใน
ขงกหน่วยกานที่ก าหนดขึ้น แผละพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดักกล่าวทันสมัยงยู่เสมง 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรมพบจารณาแผล้วเห็นว่าเพ่ืงให้งกค์กรมีแผนวทากในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ให้เป็นไปงย่ากมีประสบทธบภาพแผละเหมาะสมกับการปฏบบัตบกานในหน่วยกานจึกได้ก าหนด
กบจกรรมการตบดตามประเมบนผลการควบคุมภายในขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงให้การปฏบบัตบกานเป็นไปงย่ากมีประสบทธบภาพแผละประสบทธบผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
งย่ากประหยัดแผละคุ้มค่า โดยลดขั้นตงนการปฏบบัตบกานที่ซ้ าซ้งนหรืงไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยกหรืงผลเสียหายด้าน
การเกบนหรืงด้านง่ืนๆ ที่งาจมีขึ้น 
 ๓.๒ เพ่ืงให้มีข้งมูลแผละรายกานทากการเกบนที่ถูกต้งกครบถ้วนแผละเชื่งถืงได้ สร้ากความมั่นใจแผก่ผู้บรบหาร
ในการตัดสบนใจเกี่ยวกับการบรบหารแผละการปฏบบัตบกาน แผละบุคคลภายนงกที่เก่ียวข้งก 
 ๓.๓ เพ่ืงให้บุคลากรมีการปฏบบัตบตามนโยบาย กฎหมาย เกื่งนไขสัญญา ข้งตกลก ระเบียบข้งบักคับต่ากๆ 
ขงกหน่วยกานงย่ากถูกต้งกแผละครบถ้วน 
 



๘๑ 

 

๔. เป้าหมาย 
 เพ่ืงให้การควบคุมภายในขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เป็นไปงย่ากมีประสบทธบภาพแผละ
เหมาะสมกับการปฏบบัตบกานในหน่วยกาน งีกท้ักยักเป็นการควบคุมหรืงลดความเสี่ยกขงกหน่วยกานให้งยู่ในระดับ
ที่ยงมรับได้ ซึ่กจะท าให้การปฏบบัตบกานแผละการจัดกานขงกหน่วยกานบรรลุตามวัตถุประสกค์ 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ แผต่กตั้กคณะท ากานตบดตามประเมบนผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเกบน
แผผ่นดบนว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ง ๖ 
 ๕.๒ ประชุมคณะท ากานเพ่ืงปรับปรุกพัฒนาระบบการควบคุมภายในงย่ากต่งเนื่งกเพ่ืงให้การปฏบบัตบตาม
ภารกบจแผละตามนโยบายขงกรัฐบาล กระทรวกมหาดไทย แผละตามแผผนพัฒนางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
เป็นไปงย่ากมีประสบทธบภาพแผละประสบทธบผล 
 ๕.๓ การรวบรวมผลการตบดตามแผละประเมบนผลการควบคุมภายในให้คณะท ากานฯ เพ่ืงสรุปข้งมูล 
 ๕.๔ รายกานผลการปฏบบัตบกาน ความคบดเห็นแผละงุปสรรคต่ากๆ ให้นายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลแผละ
ผู้บรบหารทราบ 
๖. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ระยะเวลา ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกงก/ส านัก ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. การด าเนบนกานขงกหน่วยกานบรรลุวัตถุประสกค์ที่วากไว้งย่ากมีประสบทธบภาพ 
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปงย่ากมีประสบทธบภาพ ประหยัด แผละคุ้มค่า 
 ๓. มีข้งมูลแผละรายกานทากการเกบนที่ถูกต้งก ครบถ้วนแผละเชื่งถืงได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสบนใจ 
 ๔. การปฏบบัตบในหน่วยกานเป็นไปงย่ากมีระบบแผละงยู่ในกรงบขงกกฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับท่ีวากไว้ 
 ๕. เป็นเครื่งกมืงช่วยผู้บรบหารในการก ากับดูแผลการปฏบบัตบกานดีงย่ากดียบ่ก 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีรายกานการประเมบนผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้ง ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๑๐.๒ กบจกรรมการควบคุมภายใน ร้งยละ ๘๐ ได้ด าเนบนการแผก้ไข 
 ๑๐.๓ ร้งยละขงกหน่วยกานรายกานการประเมบนผลการควบคุมภายในครบทุกกาน 
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้งกกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕ ระดับความพึกพงใจขงกผู้ที่เกี่ยวข้งกในการจัดท ารายกานการประเมบนผลการควบคุมภายใน  
(ร้งยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
 
 
 



๘๒ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

 ๔.๑.๒ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ มิติที่ ๔/๔.๑/๔.๑.๒ 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดท ารายงานการคบคุมภายใน  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเกบนแผผ่นดบน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตบดตามประเมบนผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายกานต่งผู้ก ากับดูแผลแผละ
คณะกรรมการตรวจเกบนแผผ่นดบน งย่ากน้งยปีละหนึ่กครั้ก ภายในเก้าสบบวันนับจากวันสบ้นปีกบประมาณ 
          ดักนั้น เพ่ืงให้การปฏบบัตบถูกต้งกแผละเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรมทุกปี 
๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๑.  เพ่ืงตบดตามแผละประเมบนผลการควบคุมภายใน ระดับงกค์กรขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
          ๒.  เพ่ืงสรุปรายกานผลการประเมบนผลการควบคุมภายในให้นายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลทราบตาม
แผบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
          ๓.  เพ่ืงรายกานการตบดตามแผละประเมบนผลการควบคุมภายในต่งผู้ก ากับดูแผลแผละคณะกรรมการตรวจ
เกบนแผผ่นดบน ตามก าหนด 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ส่วนราชการทุกหน่วยกานขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  แผต่กตั้กคณะกรรมการตบดตามแผละประเมบนผลการควบคุมภายใน ระดับงกค์กร 
          ๒.  แผต่กตั้กคณะกรรมการตบดตามแผละประเมบนผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยกานย่งย 
          ๓.  ผู้บรบหารมีหนักสืงแผจ้กให้ทุกส่วนราชการตบดตามแผละประเมบนผลการควบคุมภายใน 
          ๔.  คณะกรรมการตบดตามแผละประเมบนผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยกานย่งย ด าเนบนการประเมบน
งกค์ประกงบตามแผบบ ปย.๑ แผละประเมบนผลการปรับปรุกการควบคุมภายในตามแผบบ ปย.๒ 
          ๕.  คณะกรรมการตบดตามแผละประเมบนผลการควบคุมภายในระดับงกค์กร ด าเนบนการรวบรวม เพ่ืงจัดท า
รายกานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้ง ๖ ระดับงกค์กร แผละน าเสนงผู้บรบหาร พร้งมจัดส่กรายกานให้ผู้
ก ากับดูแผลแผละคณะกรรมการตรวจเกบนแผผ่นดบน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักกานลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏบบัตบกานเพ่ืงให้เกบดประสบทธบภาพสูกสุด ลดโงกาสความผบดพลาด 
        ๒.  เกบดประโยชน์สูกสุดต่งงกค์กรแผละประชาชนโดยรวม 



๘๓ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้   

 ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๒/๔.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบรบหารกานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคลถืงว่าเป็นสบ่กส าคัญหรืงเป็นหัวใจขงกงกค์กร              
จึกมักจะก าหนดหน้าที่ขงกกานเป็นเรื่งกๆ การวากนโยบาย การวากแผผน การวากระเบียบแผละข้งบักคับที่
ปฏบบัตบกานในงกค์กรหรืงหน่วยกาน เพ่ืงให้มีประสบทธบภาพแผละเพ่ืงให้การปฏบบัตบกานบรรลุตามวัตถุประสกค์
งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง โดยพบจารณาจากประเด็น
การบรบหารกานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่งกการบรรจุ แผต่กตั้ก การโงน ย้าย การเลื่งนระดับ แผละการ
เลื่งนขั้นเกบนเดืงน โดยถืงปฏบบัตบตามกฎหมาย ระเบียบหนักสืงสั่กการโดยเคร่กครัด เพ่ืงให้การบรบหารกานบุคคล
ขงงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เป็นไปงย่ากโปร่กใส แผละสามารถตรวจสงบได้  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ดูแผลการบรบหารกานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่กใสแผละเป็นธรรม 
 ๓.๒ เพ่ืงให้เป็นแผนวทากในการตรวจสงบ ก ากับ ดูแผลการบรบหารกานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแผต่กตั้ก 
การโงน ย้าย  
 

๔. เป้าหมาย 
 พนักกานส่วนต าบล พนักกานครู ลูกจ้ากประจ า แผละพนักกานจ้าก ที่มีการด าเนบนการด้านการบรบหารกาน
บุคคล 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แผต่กตั้กกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสงบ ก ากับ ดูแผลบรบหารกานบุคคลโดยการบรรจุ
แผต่กตั้ก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้ด าเนบนการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับที่เกี่ยวข้งกงย่าก
เคร่กครัด 



๘๔ 

 

 - การสรรหาบรรจุแผต่กตั้กได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยักหน่วยกานง่ืน แผละ ก.งบต.จักหวัดง่ืน รวมถึก
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบ โดยการประกาศเสียกตามสายในหมู่บ้าน แผละประชาสัมพันธ์ลก
เว็บไซต์ขงกหน่วยกาน 
 - การบรรจุแผต่กตั้กได้มีการแผต่กตั้กคณะกรรมการจากหน่วยกานง่ืนเป็นกรรมการ รวมถึกการแผต่กตั้ก
ประชาชนเพื่งตรวจสงบขั้นตงนการด าเนบนการในการบรรจุแผต่กตั้ก 
 - การบรรจุแผต่กตั้กจะต้งกได้รับการตรวจสงบคุณสมบัตบแผละความเห็นชงบจากคณะกรรมการพนักกาน
ส่วนต าบล (ก.งบต.) จักหวัด ก่งน 
 - ในการงงกค าสั่กการบรรจุแผต่กตั้ก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จะงงกค าสั่ กแผต่กตั้กได้ ต้งกไม่
ก่งนวันที่งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม รับมตบคณะกรรมการพนักกานส่วนต าบล (ก.งบต.) จักหวัด  

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แผต่กตั้กกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสงบ ก ากับ ดูแผลบรบหารกานบุคคลในการเลื่งน
ระดับ/การเลื่งนต าแผหน่ก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้ด าเนบนการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้งบักคับที่
เกี่ยวข้งกงย่ากเคร่กครัด 
 - มีการแผจ้กผู้ที่มีคุณสมบัตบทราบโดยการบันทึกข้งความแผจ้กผู้มีคุณสมบัตบที่จะเลื่งนระดับ/เลื่งนต าแผหน่ก 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยักหน่วยกานง่ืน แผละ ก.งบต.จักหวัดง่ืน รวมถึกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบ โดยการประกาศเสียกตามสายในหมู่บ้าน แผละประชาสัมพันธ์ลกเว็บไซต์ขงกหน่วยกาน 
 - มีข้ันตงนการตรวจสงบคุณสมบัตบขงกผู้ขงรับการประเมบนเพ่ืงเลื่งนระดับ/เลื่งนต าแผหน่ก 
 - มีการแผต่กตั้กแผต่กตั้กคณะกรรมการจากหน่วยกานง่ืนเป็นกรรมการประเมบนผลกานการเลื่งนระดับ/
เลื่งนต าแผหน่ก เพ่ืงความโปร่กใส 

- มีการแผต่กตั้กแผต่กตั้กคณะกรรมการในการด าเนบนกานงย่ากชัดเจน 
- ผู้ขงรับการประเมบนสามารถซักถามข้งสกสัยหรืงโต้แผย้กผลการประเมบน หรืงตรวจสงบการด าเนบนการ

ที่ตนเงกเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่งนระดับ/การเลื่งนต าแผหน่ก จะต้งกได้รับการตรวจสงบคุณสมบัตบแผละความเห็นชงบจาก

คณะกรรมการพนักกานส่วนต าบล (ก.งบต.) จักหวัด ก่งน 
- ในการงงกค าสั่กการบรรจุแผต่กตั้ก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จะงงกค าสั่กแผต่กตั้กได้ ต้งกไม่

ก่งนวันที่งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม รับมตบคณะกรรมการพนักกานส่วนต าบล (ก.งบต.) จักหวัด 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 - แผต่กตั้กกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสงบ ก ากับ ดูแผลบรบหารกานบุคคลในการเลื่งน
ด าเนบนการเลื่งนขั้นเกบนเดืงนขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้ด าเนบนการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้งบักคับท่ีเกี่ยวข้งกงย่ากเคร่กครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรืงแผนวทากการปฏบบัตบกาน แผละประกาศเผยแผพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแผต่กตั้กคณะกรรมการกลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบกานแผละคณะกรรมการพบจารณาการ
เลื่งนขั้นเกบนเดืงน เพ่ืงพบจารณาการเลื่งนขั้นเกบนเดืงนให้เป็นไปงย่ากยุตบธรรม 



๘๕ 

 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบกาน แผละคณะกรรมการพบจารณาการ
เลื่งนขั้นเกบนเดืงน เพ่ืงพบจารณาการเลื่งนขั้นเกบนเดืงนให้เป็นไปงย่ากยุตบธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรงกการประเมบนผลการปฏบบัตบกาน แผละคณะกรรมการพบจารณาการ
เลื่งนขั้นเกบนเดืงน มีการน าข้งมูลมาใช้ประกงบการตัดสบนใจ เพ่ืงประกงบการพบจารณาความดีความชงบ เช่น 
ข้งมูลประสบทธบภาพแผละประสบทธบผลขงกการปฏบบัตบกาน ความสามารถแผละความงุตสาหะ การรักษาวบนัย การ
ปฏบบัตบตนเหมาะสม  แผละข้งมูลการลา เป็นต้น  
 - มีการแผจ้กผลการประเมบนให้พนักกานทราบ พร้งมเปิดโงกาสให้ซักถาม ตงบข้งสกสัย แผละโต้แผย้กผล
การประเมบนที่ไม่เป็นธรรม  
 - นายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม งงกค าสั่กเลื่งนขั้นเกบนเดืงนตามมตบคณะกรีรมการพบจารณา
การเลื่งนข้ันเกบนเดืงน แผละมีการตบดประกาศผลการเลื่งนข้ันเกบนเดืงนให้พนักกานทราบโดยทั่วกัน  
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๙. ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นขงกความส าเร็จ แผบ่กเกณฑ์การให้คะแผนนเป็น ๕ ระดับ โดยพบจารณาจาก
ความก้าวหน้าขงกขั้นตงนการด าเนบนกานตามเปอาหมายขงกแผต่ละระดับ  
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสงบ ก ากับ ดูแผลการบรบหารกานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโงน การย้าย 
การเลื่งนระดับ/เลื่งนต าแผหน่ก เลื่งนขั้นเกบนเดืงน  ขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละมีแผนวทากในการ
ปฏบบัตบกานงย่ากชัดเจน  พร้งมเปิดเผยแผละสามารถงธบบายผลที่เกบดข้ึนดักกล่าวได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้   

 ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๒/๔.๒.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ 
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบบกจ่ายเกบนขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นเป็นขั้นตงนหนึ่กขงกวกจรการบรบหารการเกบนการคลัก
ขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น เจ้าหน้าที่จะต้งกปฏบบัตบตามง านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวกมหาดไทยหรืง
หนักสืงสั่กการที่เก่ียวข้งกให้ถูกต้งกครบถ้วนเรียบร้งยจึกจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ืงเป็นรายจ่าย 
เบบกเกบนงงกจากคลักขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สบนขงกงกค์กรปกครงก
ส่วนท้งกถบ่นก็เช่นเดียวกันต้งกมีการด าเนบนกานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้กการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบรบการ 
จะต้งกเป็นไปด้วยความโปร่กใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสงบ จึกจ าเป็นต้งกมีกระบวนการขั้นตงนที่
ถูกต้งก มีความสุจรบต ส่กผลให้การด าเนบนกานเกบดประสบทธบภาพ 
 กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้รบเรบ่มกบจกรรมเพ่ืงให้ การรับ จ่ายเกบนแผละการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สบนเกบดความโปร่กใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสงบ แผละรับทราบถึกรายรับ-รายจ่าย ขงก
งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืงให้การรับ จ่ายเกบนขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เกบดความโปร่กใสตรวจสงบได้ 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๕. วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแผต่กตั้กกรรมการพบจารณากบประมาณ 
 - มีการแผต่กตั้กกรรมการตบดตามประเมบนผลการใช้จ่ายเกบนกบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโงกาสให้ประชาชนสงบถามข้งสกสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเกบน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเกบนขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ให้ประชาชนทราบทากช่งกทากต่ากๆ 
เช่น ทากเว็บไซต์ ศูนย์ข้งมูลข่าวสาร แผละเสียกตามสาย หงกระจายข่าว เมื่งสบ้นปีกบประมาณ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 



๘๗ 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๙. ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนบนกานตามวบธีการด าเนบนกานครบทุกขั้นตงน 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสงบแผละได้รับทราบข้งมูลการรับ จ่ายเกบน แผละการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สบนขงก
งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรมขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรมท าให้เกบดความโปร่กใส    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้   

 ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๒/๔.๒.๓ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้เห็นถึกประโยชน์จากแผนวคบดการบรบหารราชการแผบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ขงกรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตบระเบียบบรบหารราชการแผผ่นดบน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดี  พ.ศ.๒๕๕๖ แผละแผผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้ด าเนบนการส่กเสรบมการมีส่วนร่วม
ขงกประชาชน โดยก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้งจัดจ้ากจากตัวแผทนหมู่บ้าน เพ่ืงให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยผ่านช่งกทากหรืงกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสงบการจัดซื้งจัดจ้ากขงกงกค์การ
บรบหารส่วนต าบล ซึ่กหมายรวมถึกประชาชนสามารถมีโงกาสในการได้รับรู้ข้งมูลข่าวสารแผละแผสดกความคบดเห็น 
เพ่ืงกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบรบหารราชการที่เปิดเผย โปร่กใส เน้นการมมีส่วนร่วมขงกประชาชน แผละพัฒนา
ระบบราชการเพ่ืงตงบสนงกความต้งกการแผละเพ่ืงประโยชน์ขงกประชาชนเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงสนับสนุนให้ตัวแผทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสงบการจัดซื้งจัดจ้ากขงกงกค์การ
บรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 ๓.๒ เพ่ืงปองกกันการทุจรบตในด้านที่เกี่ยวข้งกกับกบประมาณขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ให้
เกบดการพัฒนางย่ากคุ้มค่า 
 

๔. เป้าหมาย 
 ตัวแผทนประชาชนในพื้นท่ีงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 - คัดเลืงกตัวแผทนหมู่บ้านจากการประชุมประชาคม เพื่งเลืงกตัวแผทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้งจัดจ้าก  
 - จัดท าค าสั่กแผต่กตั้กคณะกรรมการจัดซื้งจัดจ้าก  
 - จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแผก่กรรมการจัดซื้งจัดจ้าก เพ่ืงให้เจ้าหน้าที่แผละตัวแผทนหมู่บ้านมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ แผละทราบกระบวนการจัดซื้งจัดจ้ากแผละตรวจการจ้ากงย่ากละเงียด 
  



๘๙ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณด าเนบนการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กงกคลัก งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้งจัดจ้ากขงกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีความโปร่กใส โดยมีตัวแผทนประชาชนร่วม
ตรวจสงบแผละไม่เกบดปัญหาการทุจรบตคงรัปชั่น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

มิติที ่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๓ การส่งเสริมการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๓/๔.๓.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งกค์การบรบหารส่วนท้งกถบ่น มีบทบาทความส าคัญยบ่กต่งการพัฒนาทากการเมืงก เศรษฐกบจ แผละสักคม 
ด้วยเหตุผลดักกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะแผละความรู้ขงกสมาชบกสภาท้งกถบ่น ให้มีความพร้งมที่จะตับภารกบจ
แผละการจัดบรบการให้แผก่ชุมชน จึกเป็นเรื่งกที่ส าคัญงย่ากยบ่ก ประกงบกับการให้การศึกษางบรมเป็นสบ่กส าคัญ
ประการหนึ่กที่งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้ด าเนบนการ เพ่ืงให้สมาชบกสภาท้งกถบ่นมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้งกฎหมายต่ากๆที่เก่ียวข้งกกับท้งกถบ่นด้วย เพ่ืงพัฒนาตนเงกแผละสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่งการปฏบบัตบหน้าที่ได้งย่ากมีประสบทธบภาพแผละมีประสบทธบผล 
 ดักนั้น งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จึกได้มีการจัดส่กสมาชบกสภาท้งกถบ่น ให้เข้ารับการฝึกงบรม
แผละศึกษาดูกานงยู่เสมง เพื่งเป็นการเพบ่มประสบทธบภาพในการปฏบบัตบกานแผละสามารถน ามาพัฒนางกค์กร พัฒนา
ท้งกถบ่น ให้ท้งกถบ่นมีความเจรบญก้าวหน้า  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงสร้ากการเรียนรู้แผละประสบการณ์การท ากานให้กับสมาชบกสภาท้งกถบ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท ากานตามบทบาทแผละง านาจหน้าที่ 
 ๓.๒ เพ่ืงให้สมาชบกสภาท้งกถบ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏบบัตบกานที่ถูกต้งก เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 
 ๓.๓ เพ่ืงส่กเสรบมให้สมาชบกสภาท้งกถบ่น ได้เพบ่มศักยภาพในการพัฒนาท้งกถบ่นได้งย่ากถูกต้งก 
 

๔. เป้าหมาย 
 สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จ านวน 16 คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม แผละหน่วยกานที่จัดงบรม 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ ฝ่ายบรบหารกานบุคคลตรวจสงบหลักสูตรการฝึกงบรมทั้กภายในงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
แผละหน่วยกานภายนงก เพื่งเป็นข้งมูลในการจัดส่กสมาชบกสภาท้งกถบ่น เข้ารับการงบรม หรืงร่วมประชุมสัมมนา
แผล้วแผต่กรณี 
 ๖.๒ เมื่งพบจารณาความเหมาะสมขงกหลักสูตรเรียบร้งยแผล้ว ด าเนบนการเสนงผู้บักคับบัญชาเพ่ืงส่ก
สมาชบกสภาท้งกถบ่น เข้าร่วมประชุม หรืงด าเนบนการจัดฝึกงบรมเงก 



๙๑ 

 

 ๖.๓ แผจ้กให้สมาชบกสภาท้งกถบ่น จัดท ารายกานสรุปผลการฝึกงบรมขงกสมาชบกสภาท้งกถบ่น โดยผ่าน
นายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  
   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้กบประมาณจากหมวดค่าใช้สงย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่งกกับการปฏบบัตบราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดง่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดบนทากไปราชการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สมาชบกสภาท้งกถบ่น มีความรู้ความเข้าใจในการท ากานตามบทบาทแผละง านาจหน้าที่  

๑๐.๒ สมาชบกสภาท้งกถบ่น ได้รับการเรียนรู้แผละประสบการณ์การท ากานใหม่ๆ 
๑๐.๓ การปฏบบัตบกานขงกสมาชบกสภาท้งกถบ่นเป็นไปงย่ากถูกต้งกตามระเบียบกฎหมาย 

 

๑๑. ตัวช้ีวัด 
 สมาชบกสภาท้งกถบ่น จ านวน 16 ราย ได้รับการฝึกงบรมแผละศึกษาดูกาน   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๙๒ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๓ การส่งเสริมการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๓/๔.๓.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่กเสรบมแผละการพัฒนาความเข้มแผข็กขงกงกค์กรปกครงกส่ วนท้งกถบ่น เกี่ยวข้งกกับหลาย
งกค์ประกงบ แผละหลายฝ่ายโดยเฉพาะงย่ากยบ่กบุคลากรท้งกถบ่น งันได้แผก่ ฝ่ายบรบหารแผละฝ่ายสภางกค์กร
ปกครงกส่วนท้งกถบ่นที่มาจากการเลืงกตั้ก ฝ่ายข้าราชการงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
แผละต้งกท าหน้าที่ขงกตนงย่ากเข้มแผข็ก เพ่ืงเสรบมสร้ากแผนวคบดประชาธบปไตยแผละการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสงดคล้งกกับการปกครงกระบงบประชาธบปไตย ให้มีการกระจายง านาจการตัดสบนใจ แผละแผก้ไข
ปัญหาภายในต าบลแผละตงบสนงกความต้งกการขงกประชาชน ตลงดจนมีการถ่วกดุลง านาจระหว่ากฝ่ายสภากับ
ฝ่ายบรบหาร แผละที่ส าคัญส่กเสรบมการมีส่วนร่วมในการเสนงแผก้ปัญหา รวมถึกการตรวจสงบการปฏบบัตบกานขงก
งกค์การบรบหารส่วนต าบล 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ได้เล็กเห็นความส าคัญขงกบทบาทขงกสภาท้งกถบ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏบบัตบกาน จึกได้ด าเนบนกบจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏบบัตบกานขงกสมาชบกสภาท้ง กถบ่นในเรื่งก
ต่ากๆ เพ่ืงเป็นการส่กเสรบม ให้สมาชบกสภาท้งกถบ่นมีความเข้มแผข็กในการใช้ง านาจหรืงปฏบบัตบหน้าที่ให้เกบดความ
สมดุลในการบรบหารกาน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงเป็นการส่กเสรบมให้สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม มีบทบาทในการปฏบบัตบกาน
แผละการมีส่วนร่วมในการท ากาน 
 ๓.๒ เพ่ืงเป็นการตรวจสงบการปฏบบัตบกานขงกฝ่ายบรบหาร 
 

๔. เป้าหมาย 
 สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม จ านวน ๑๖ คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ แผต่กตั้กสมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏบบัตบกานใน
เรื่งกต่ากๆ เช่น แผต่กตั้กเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุตบธรรมชุมชน 



๙๓ 

 

 ๖.๒ สมาชบกสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม ที่ได้รับการแผต่กตั้ก เข้าร่วมปฏบบัตบหน้าที่น าข้งมูล
แผจ้กในที่ประชุมสภางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เพ่ืงท าการปรับปรุกระบบการปฏบบัตบก านในส่วนที่
ประชาชนได้รับความเดืงดร้งนแผละความต้งกการขงกประชาชน 
 ๖.๓ แผจ้กให้สมาชบกสภาท้งกถบ่น หรืงคณะผู้บรบหารจัดท ารายกานสรุปผลการฝึกงบรมขงกสมาชบกสภา
ท้งกถบ่น โดยผ่านนายกงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม  
   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนางกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม เป็นไปงย่ากต่งเนื่งก ตงบสนงกความต้งกการขงก
ประชาชน เกบดทัศนคตบท่ีดี 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  
 ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๔/๔.๔.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คงรัปชั่น หมายถึก การใช้ต าแผหน่กหน้าที่สาธารณะเพ่ืงแผสวกหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรืงผลประโยชน์
ขงกพวกพ้งก โดยมบชงบด้วยกฎหมายแผละศีลธรรม เจ้าหน้าที่ขงกรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ขงกส่วนรวมหาก
ใช้ต าแผหน่กหน้าที่ที่ได้รับมงบหมายกระท าการเพ่ืงผลประโยชน์ส่วนตัวหรืงพวกพ้งก ก็ถืงว่ามีการกระท า
คงร์รัปชั่นการปองกกันแผละปราบปรามการทุจรบตแผละประพฤตบมบชงบในวกราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ แผละวบธีการบรบหารกบจการบ้านเมืงกที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แผละสงดคล้งก
กับเกณฑ์คุณภาพการบรบหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่กเน้นการพัฒนาคุณภาพแผละธรรมาภบบาลขงกหน่วยกาน
ภาครัฐ ทั้กนี้ เพ่ืงให้การบรบหารราชการเป็นไปงย่ากมีประสบทธบภาพแผละมีธรรมาภบบาลงันจะท าให้ประชาชนเกบด
ความมั่นใจศรัทธา แผละไว้วากใจในการบรบหารราชการแผผ่นดบนขงกรัฐบาล 
๓. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝอาระวักการคงร์รัปชั่นขงกงกค์กรปกครงกส่วนท้งกถบ่น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการหมู่บ้านหรืงตัวแผทนประชาชนในหมู่บ้าน ภายในเขตงกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เชบญคณะกรรมการชุมชน หรืงตัวแผทนชุมชนเพ่ืงสร้ากความรู้ความเข้าใจเรื่งกการคงร์รัปชั่น 
 ๖.๒ เชบญคณะกรรมการชุมชน หรืงตัวแผทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝอาระวักการคงร์รัปชั่นขงกงกค์กร
ปกครงกส่วนท้งกถบ่น   
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้กบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้แผละความเข้าใจเรื่งกการคงร์รัปชั่นแผละสามารถตรวจสงบได้  
          ๑๐.๒ มีการมงบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรืงตัวแผทนชุมชนเป็นหน่วยเฝอาระวักการคงร์รัปชั่น 



๙๕ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  
 ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๔/๔.๔.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทจุรบตที่เกบดข้ึนในหน่วยกานภาครัฐได้ส่กผลเสียหายกับประเทศชาตบงย่ากมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสักคมจะต้งกตระหนักแผละร่วมกันแผก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครืงข่ายในการ
ขับเคลื่งนต่ากๆ ให้เกบดการเฝอาระวัก ปองกปรามการทุจรบต ในรูปแผบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจักหวัดได้
ตระหนักถึกปญัหาการทุจรบตคงร์รัปชันแผละมีส่วนร่วมในการปองกกันแผละปราบปรามการทุจรบต 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปองกกันการทุจรบต 
 ๓.๒ เพ่ืงแผสดกเจตนารมณ์ในการแผก้ไขปัญหาการทุจรบต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตต าบลบากพรม 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ขงงนุมัตบจัดท าปอายประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 ๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผบดชงบรับแผจ้กเหตุทากโทรศัพท์ 
 ๖.๔ บันทึกเรื่งกร้งกเรียน ร้งกทุกข์ 
 ๖.๕ เสนงผู้บรบหารพบจารณาสั่กการ 
 ๖.๖ ด าเนบนการตรวจสงบข้งเท็จจรบกที่ได้รับการร้งกเรียนตามขั้นตงน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีกบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒,๐๐๐.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักกานปลัด งกค์การบรบหารส่วนต าบลบากพรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ จ านวนเรื่งกร้งกเรียนเกี่ยวกับการทุจรบตลดน้งยลก 
 ๑๐.๒ น าเรื่งกท่ีได้รับการร้งกเรียนไปด าเนบนการปรับปรุกแผก้ไข 


