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บทน า 
 

ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
เห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560- 2564) เน้นให้ทุกภาคส่วน
ต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็น
กลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดท าแผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (พ.ศ.2560-2564) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินการตามพันธกิจโดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2560 -2564เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ใช้แนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 

หลักการและเหตุผล 
  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดมีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาค
ราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ท าให้การ
บริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ร่อม รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน 

วิสัยทัศน์ 

  “องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม “บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม” 

พันธกิจ  

  ๑. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
  ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔. สร้างกลไกลและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 
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5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยู่างจริงจังและ 

ต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงาน     
มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน 

๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการ

ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านร่อม  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๓ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็น

ค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
3.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3.๒. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลในหน่วยงานมีค่านิยม  ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า

ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 4. ก าหนดให้มีการอบรมเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  4.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีโอกาสเข้าอบรมเรียนรู้หลักสูตรทางการศึกษา หลักสูตร
ฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพื่อบูรณาการระหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑ บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล      

บ้านร่อมกับองค์กรทุกภาคส่วน 
๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จากทุกหน่วยงาน 
เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระ
ในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

1.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

๒ เสริมสร้างกระบวนการเรียนเพื่อให้ภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  

           ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

           ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  

 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และ 
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกลาง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน 
ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาข้อบัญญัติข้อบังคับ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑ พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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           ๑.๑ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 

๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ  
โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการตรวจสอบ เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 

           ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง หน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อมด้วยกันเอง 

๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม 

2 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

           2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.1 ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด 
๓.2 พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวนข้อ เท็จจริงให้รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 
๓.3 สร้างกลไกในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ติดตามการกระท าการทุจริตหรือพฤติมิชอบใน

หน่วยงาน 
๓.๔ สร้างกลไกในการป้องกันเจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4.1 ให้มีการวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือรวบรวมและน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูล ข่าวสารงานวิจัย และงานวิชาการต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามรารถเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตเพ่ือให้มีความสามารถในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้  และการถ่ายทอดความรู้ของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
**************************** 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลบ้านร่อม ตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การด ารงชีวิตตามรอยบุคลบาท พระรมราโชวาทและ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

๑.1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลของ
องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบลบ้ านร่ อม        
ทุกระดับปฏิบั ติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

๑.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/สอดแทรก
หลักสตูรเกีย่วกับคุณธรรม จริยธรรมฯ 
 

1.1.2 เผยแพร่ประชาสมัพันธ์อยา่งต่อเนื่องให้
เกิดกระแสค่านิยมในการปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

 
จ านวนครั้งในการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1 หลักสูตร/ 
กิจกรรม 
 

 
4 ครั้ง 

1  หลักสตูร/ 
กิจกรรม 
 
 

4 ครั้ง 

 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
 

 

 

 
 

  ต.ค.2561- ก.ย.2562 
 
 
 

1.1.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม กระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมฯ 

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม/สมัมนา/

กิจกรรม 

 
39 

 
18 

 
งานการเจ้าหน้าท่ี 

 

1.2 ส่งเสรมิให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ปฏิบติังาน
ภายใต้กรอบวินัยช้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

1.2.1 เผยแพร่ประชาสมัพันธ์อยา่งต่อเนื่อง    
ให้เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติงานภายในกรอบ
วินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

1.2.2 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมกระตุ้นใหเ้กิดจติส านึกในการปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

จ านวนครั้งในการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
จ านวนบุคลากรที่เข้ารับ

การอบรม/สมัมนา/
กิจกรรม 

 
4 ครั้ง 

 
 

 

       39 

 
4 ครั้ง 

 
 
 

 

18 

 
งานการเจ้าหน้าท่ี 

 
 

 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
  ต.ค.2561- ก.ย.2562 

 
 
 



-6- 
 

 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

๑ .3 ยกย่องเชิดชูพนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม ที่มีความประพฤติดีหรือมี
ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 

๑.3.1 ด าเนินการคดัเลือกและใหร้างวัลแก่
บุคคลที่ประพฤติดีหรือบุคคลทีม่ีความประพฤติ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
1.3.2 ประกาศเกียรติคณุ บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ท่ีไดร้ับรางวัลเกียรติ
คุณผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซด์ สถานีวิทยุ 
เป็นต้น 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การด าเนินการคัดเลือก

และให้รางวัล 
 

จ านวนช่องทางในการ 
ประกาศเกยีรตคิุณ 

  
      

        100 % 
 
 

2 ช่องทาง 

 
        100 % 
 
 

2 ช่องทาง 

 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

 

 

 
  ต.ค.2561- ก.ย.2562 

 
 
 

1.4 สนับสนุนให้ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญ
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ ตลอดจนการสรา้งความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

1.4.1 ผู้บริหารมสี่วนร่วมในการท าหน้าท่ี
ประธานหรือพิจารณาให้ความเหน็ชอบใน
โครงการ/กิจกรรม/แผนงานท่ีเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 
1.4.2 ผู้บริหารผลักดันให้เกดิสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรม 
 

จ านวนค าสั่ง/บันทึก 
ข้อความ/เอกสารที่

แสดงถึงการมสี่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

 

จ านวนแนวทาง/วิธีการ
เช่น ประกาศ นโยบายฯ 

2 ค าสั่ง/
บันทึก

ข้อความ/
เอกสาร 

 

3 แนวทาง/ 
วิธีการ 

2 ค าสั่ง/ 
บันทึก 

ข้อความ/
เอกสาร 

 

3 แนวทาง/ 
วิธีการ 

 
    ทุกส่วนราชการ 
 
 

 
ทุกส่วนราชการ 

 
 
   

 
  ต.ค.2561- ก.ย.2562 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนราชการในการป้องกันละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุนทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ในการร่วมมือกันด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

2.1 ส่งเสริมการประสานความร่วมมือของ
ทุกส่วนราชการและภาคส่วนของสังคมใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1.1 เข้าร่วมกิจกรรม/สมัมนา/ประชุม/
กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องการ
จัดท ายุทธศาสตร/์มาตรการ/แนวทางปฏิบัติใน
การส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกนัปราบปราม
การทุจริต 

ร้อยละของจ านวนครั้ง 
ในการเข้าร่วมอบรม/

สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรม 

 
 

70 % 

   
 

70  % 

 
 

 
งานบริหารงานท่ัวไป 

 

 
 

  ต.ค.2561- ก.ย.2562 
 
 
 

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือบุคคลภายนอกในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตภาครัฐ 
 
 

2.2.1 สร้างโอกาสให้ประชาชนและ
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 
 

2.2.2 จัดใหม้ีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกสบาย 
 
 

2.2.3 ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540 เช่น 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, สายด่วน, เวบ็ไซด์,    
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

 
จ านวนช่องทางในการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 
จ านวนช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 
 

จ านวนครั้งในการ
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง 

 

จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
3 ช่องทาง 

 
 
 
 

3 ช่องทาง 
 
 

 

4 ครั้ง 
 

 
 

  3 ช่องทาง 
 
 

  3 ช่องทาง 

 
3 ช่องทาง 

 
 
 
 

3 ช่องทาง 
 
 

 

4 ครั้ง 
 
 

 

3 ช่องทาง 
 
 

3 ช่องทาง 

 
 

   ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 

 
งานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
   

 
 
 
 

  ต.ค.2561- ก.ย.2562 
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มาตรการ โครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

 2.2.4 สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่
ประพฤติเข้าข่ายการทุจริต เช่น การปฏิบัตหิรือ
ละเว้นหน้าทีโ่ดยมิชอบ และการปฏิบัติหน้าที่
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น  

 
 

จ านวนครั้งในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 

  
      

 
4 ครั้ง 

 
          
       4 ครั้ง 

 

 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

 
 

 
  ต.ค.2561- ก.ย.2562 

 2.2.5  ส่งเสรมิให้พนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 
  

 
จ านวนครั้งในการ

ส่งเสริม 

  
      

 

4 ครั้ง 
 
         4 ครั้ง 

 
    ทุกส่วนราชการ 

 

 
 ต.ค.2561- ก.ย.2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ืออ านวยให้เกิดระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
                  ประพฤติมิชอบภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 
 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

3 .1  พั ฒ นา ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร
ปฏิบั ติงานในองค์กรให้เป็นระบบและ
โปร่งใส  

3.1.1 ด าเนินการประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละความส าเร็จ
ในการจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้า 

 

2. ร้อยละของ
ความส าเร็จในการจัดท า
รายงานการประเมินผล     
          (สิ้นปี) 

 
     100 % 
 

 
 

     100 % 
 

 
 

 
     100 % 
 
 
 

     100 % 
 

 

 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 

 

 

 
 

  ต.ค.2561- ก.ย.2562 
 
 
 

3.1.2 ด าเนินการประเมินความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3.1.3  จัดให้มีระบบ/กลไก/การจัดการกับ
เบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของความส าเร็จ
ในการประเมิน 

 

1. ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
จัดการเบาะแสการ
ทุจริตอยา่งเป็นระบบ 
 

2. จ านวนครั้งในการ
สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ/กลไก 

     100 % 
 

 
     100 % 
 
 
 
 
 

     1 ครั้ง 

     100 %  
 
 

     100 % 
 
 
 
 

 
     1 ครั้ง 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
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มาตรการ โครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

3.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบั ติต่างๆ ที่ ใช้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือการฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  

3.2.1 ด าเนินการตามกระบวนการที่กฎหมาย/
ระเบียบก าหนดกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิ
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 
 

1. ร้อยละความส าเร็จ
ในการจัดการ กรณีการ
กระท าผดิฐานทุจรติฯ 
ตามกระบวนการที่
กฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด 

 
     100 % 
 

 
 

      

 
 

 
     100 % 
 
 
 

      

 

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
 

 
 
 

  ต.ค.2561- ก.ย.2562 
 
 
 

3.2.2 จัดท ารายงานและสถติิ การกระท าผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 
 
 

3.2.3  ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรการหรือแนวทางปฏิบตัิต่างๆ ของส่วน
ราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

จ านวนครั้งในการจัดท า
รายงานและสถิตเิสนอ

ผู้บริหาร 
 

จ านวนครั้งในการ
ทบทวนกฎหมาย 

 
     2 ครั้ง 
 

 
     2 ครั้ง 

   
       2 ครั้ง 
 
 

       2 ครั้ง 

 
 

งานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

งานบริหารงานท่ัวไป 

3.3 ผลักดันให้ส านัก/กอง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มสี่วนร่วมใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

3.3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบทุกปีงบประมาณ 
 
3.3.2 จัดให้มีช่องทางในการติดตอ่สื่อสาร 
ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่าง
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

ร้อยละของความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การฯ 
 

จ านวนช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร 

    100 % 
 
 
 
  2 ช่องทาง 

     100 % 
 
 
 
   2 ช่องทาง 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

 
ต.ค.2561- ก.ย.2562 

 
 

3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการ
ภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3.4.1 น าเทคนิค/วิธีการบริหารจดัการแนวใหม่
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจดัการองค์กรและการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

 
จ านวนเทคนิค/วิธีการ/

ระบบท่ีน ามาใช้ 

         
        3 

       
         3 

 
งานบริหารงานท่ัวไป 

 
ต.ค.2561- ก.ย.2562 
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มาตรการ โครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

 3.4.2 น าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้
ประกอบการพิจารณาด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ในการบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

จ านวนกิจกรรมที่น า
หลักคุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ประกอบการ
พิจารณา 

 
 
  2 กิจกรรม  

 
 
   2 กิจกรรม  

 

 
 

ทุกส่วนราชการ 

 

 
 
 

 
  ต.ค.2561- ก.ย.2562 

 
 
 

3.4.3 ยึดหลักกฎหมายและกฎระเบียบอยา่ง
เคร่งครดัในการปฏิบตัิงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละของความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบตาม
กฎหมายและระเบยีบ 

 
 
    100 % 

   
        
      100 % 

 
 

 
ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างสมรรถนะพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ในด้านการปฏิบัติงานและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบังคับใช้ 
                  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

4.1  พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถของพนักงานส่วนต าบลด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

4.1.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สมัมนา/
กิจกรรม ในด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ 
 

4.1.2 จัดท า/เผยแพรม่าตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ/ข้อมลูข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันแลปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
 

 

ร้อยละของการเข้าร่วม 
อบรม/สัมมนา/กิจกรรม 

 
1.จ านวนมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/เอกสาร
ทางวิชาการ/ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้เผยแพร ่
2.จ านวนช่องทางการ
เผยแพร ่

 
70  % 

 
 
 

3 มาตรการ 
 
 

1 ช่องทาง 

  
70  % 

 
 
 

2 มาตรการ 
 
 

1 ช่องทาง 

 
ทุกส่วนราชการ 

 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 

 
 

  
 
 
 

 ต.ค.2561- ก.ย.2562 
 
 
 

4.2 พัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ 

4.2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการท างานตาม
ภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ร่อม อยา่งสม่ าเสมอ 
 
  

4.2.2 จัดท า/เผยแพรม่าตรการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/คู่มือหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง 

 

 จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
สร้างความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการท างาน 
 

1.จ านวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติที่
ได้จัดท า 
2. จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร ่

 
 

80 % 
 
 
 
 

20 เล่ม 
 
 

 

 
2 ช่องทาง 

 
 

80 % 
 
 
 
 

5 เลม่ 
 
 
 

 

 
2 ช่องทาง 

 
 
 
 

   ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 

 
      
      ทุกส่วนราชการ 

 

 
 
 
   

 
 
 

  ต.ค.2561- ก.ย.2562 



 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

1. พึงด ารงตนให้ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีความ รับผิดชอบ  
 

หลักการ  
 

1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมจะเป็นตัว ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ ส าคัญกับ 
ประชาชนอย่างไร 

2. การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ภายใต้หลักประโยชน์นิยม กล่าวคือ การกระท าที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ความสุขสูงสุดแก่ประชาชนจ านวนมากท่ีสุด  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบต่อประชาชนผู้เสียภาษีต่อสังคมและชุมชน  
4. พฤติกรรมการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเพียงคนเดียว อาจส่งผลกระทบต่อท้ังองค์กรได้  
5. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ย่อมท าให้เกิดความ ล าเอียงในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความไม่ เสมอ

ภาคน าไปสู่ความเสื่อมเสียต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ค าอธิบาย  
1. มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน  
2. การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ 
3. มีความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่  
 

พฤติกรรมส าคัญ  
 

1. มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนตัวอย่างเช่นปฏิบัติหน้าที่โดย ยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการมติคณะรัฐมนตรีหรือวิชาชีพ  

2. การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
3. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามพระบรมราโชวาท  
4. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติงานเป็นตัวอย่าง  
5. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่น าของราชการไปใช้เป็นของส่วนตัว 
6. ไม่สนับสนุนพนักงานที่มีเจตนาทุจริต 
7. ละเว้นการด าเนินการที่ท าให้สังคมเสื่อมหรือท าลายวัฒนธรรม  
8. การให้ความร่วมมือกับสังคมและชุมชน  
9. การเปิดเผยความจริงหรือแจ้งให้ทราบถึงความเสี่ยง 
10. การให้อิสระแก่ประชาชนในการตัดสินใจไม่บีบบังคับ 
 

 2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 

    หลักการ  
           1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อสิทธิของประชาชน (People Right) โดยเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นการรวมกลุ่มเพ่ือเรียกร้องการแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วม 
           2. พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีความรัก ศรัทธา เชื่อมั่นและรักษา เกียรติในวิชาชีพของตนเอง 
           3. ฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภา และกลุ่มผลประโยชน์ย่อมตระหนักถึงมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร  
           4. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมย่อมสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)   
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     ค าอธิบาย 
 

 1. มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการท างานและการมอบหมายงานที่ชัดเจนโดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาแล้วเสร็จให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบเพ่ือสามารถตรวจสอบและติดตามได้ 

 2. มีการตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการ ตรวจสอบ
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน  

3. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 

     พฤติกรรมส าคัญ  
           1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ  
           2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ  
           3. มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือการติดต่องานของประชาชน  
           4. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานที่ให้ประชาชนทราบทุกข้ันตอน  
           5. มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการท างานมอบหน้าที่ชัดเจนและมีการจัดท าหนังสือแนะน าการติดต่อราชการ 
           6. ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและแจ้งประชาชนทราบ  
           7. มีการสรุปผลงานประจ าปี 
           8. ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
           9. ไม่พยายามที่จะปกปิดการกระท าผิดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพราะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ทาง
ศีลธรรม  
         10. มีการแก้ไขวิกฤติการณ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเฉียบพลันและทันการ 
 

3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
 

     หลักการ 
            1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความผูกพันกับท้องถิ่นนั้นๆ  
            2. ในการให้บริการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People – Oriented) 
            3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถคิดก าไร–ขาดทุนได้ และต้องอยู่กับท้องถิ่นนั้นตลอดไป  
            4. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมจะเป็นเครื่องช่วยการพิจารณาและตัดสินใจของพนักงานทุกคน  
 

     ค าอธิบาย 
            1. ให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาคท่ัวถึงและเป็นธรรม  
            2. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและตรงไปตรงมา  
            3. ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใสและรักษาประโยชน์แก่ผู้มารับบริการทุกคน 
 

     พฤติกรรมส าคัญ  
            1. ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและประกาศให้ประชาชนรับทราบ  
            2. น าระบบ One Stop Service มาใช้ 
            3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
            4. กระจายอ านาจการตัดสินใจ  
            5. การให้บริการนอกสถานที่ในบางลักษณะงาน  
            6. จัดระบบการรับบริการก่อน – หลัง  
            7. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการหรือตรวจสอบเบื้องต้น 
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            8. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  
            9. สร้างมาตรการจูงใจในการตรงต่อเวลา 
 

4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า  
 

     หลักการ  
            1. ทรัพยากรมีอยู่จ ากัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
            2. เป้าหมายทางคุณธรรมและจริยธรรม มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่า เป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายทาง คุณภาพ
และเป้าหมายของการผลิต 
            3. องค์กรควรจะยกย่องและให้รางวัลผู้ที่แสดงพฤติกรรมเพ่ือที่จะธ ารงรักษาคุณธรรมและจริยธรรม  
            4. การปฏิบัติงานที่ละเมิดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอย่างรุนแรง ย่อมไม่ได้รับการยอมรับในองค์กร 
 

      ค าอธิบาย 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ใช้แล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบกฎหมาย  
 3. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่าทั้งในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา 

       

      พฤติกรรมส าคัญ  
            1. การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุเป้าหมาย 
            2. การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน  
            3. พัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
            4. การประเมินโครงการทั้งก่อนและหลังการท างานโครงการ 
            5. การปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลลัพธ์ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
            6. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานชัดเจน 
            7. ก าหนดรางวัลและ/หรือค่าตอบแทนตามผลงาน  
            8. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ  
            9. มีการประเมินผลเป็นระยะๆ โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน  
          10. มีการส่งเสริมให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ 
          11. มีการเฝ้าระวังและวัดผล 
          12. มีการป้องกันและแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
          13. มีการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บผลการด าเนินงาน  
          14. มีการทบทวนของฝ่ายบริหารถึงความเหมาะสมความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยูเ่สมอ   
 

      หลักการ  
            1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
            2. วิทยากรมีการพัฒนาตลอดเวลาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มใน
อนาคต 
            3. ประสิทธิผลขององค์กรข้ึนอยู่กับการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริหารทุกระดับว่ามีคุณธรรมและจริยธรรม
มากน้อยเพียงใด 
            4. นโยบายขององค์กรมีผลกระทบทางบวกต่อการปฏิบัติงานถ้าพนักงานได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ      
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
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      ค าอธิบาย  
 

             1. การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีการ 
พัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม การประชุมสัมมนาและการศึกษาด้วยตนเองเป็นต้น  
 

      พฤติกรรมส าคัญ 
             1. เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจความรู้และทักษะในงานและทักษะส่วนบุคคล  
             2. ก าหนดแผนงานการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
             3. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในงานที่ต้องรับผิดชอบรวมถึงงานที่เก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน  
             4. มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้เกิดความรู้และความประหยัด  
             5. เปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษาดูงาน  
             6. เจ้าหน้าที่มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  
             7. หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  
             8. มีตัวแบบผู้แสดงบทบาทที่ดี  
             9. มีระบบจัดการวิกฤติการณ์ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมได้ทันการไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัย 
ภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม  
            10. พนักงานมีความเข้าใจในสายโซ่แห่งคุณค่า(Value Chain) ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของกระบวนงานในอัน       
ที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการลูกค้า  
            11. มีการสร้างบุคลากรส ารอง (Human Backup) ในทุกกระบวนงานให้มีลักษณะที่ช่วยเสริมหรือทดแทนกันได้
ตลอดเวลาเพ่ือรักษาระดับผลผลิตและรักษาคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน  
 
                                        ***************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
-๑๓- 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
**************** 

๑. ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ๑.๑  ที่ตั้ง 

  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลบ้านร่อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองพะเยาไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๓ สาย
แม่นาเรือ – แม่ใจ เป็นถนนสายหลักตัดผ่านต าบลบ้านร่อม 

 ๑.๒  เนื้อที่ 

  ต าบลบ้านร่อมมีเนื้อที่ประมาณ ๒๑.๓๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๗,๖๒๖ ไร่ 

 ๑.๓  ภูมิประเทศ 

  ต าบลบ้านร่อมมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มติดกับกว๊านพะเยา มีแม่น้ าบ้านร่อมเป็นแม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่าน
ต าบลลงสู่กว๊านพะเยา 

 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับกว๊านพะเยา  และ อ.เมืองพะเยา 

   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แม่ต  า และ ต.แม่กา 

   ทิศใต้  ติดต่อกับ ต.แม่นาเรือ และ ต.แม่กา 

    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่นาเรือ และ ต.ตุ่น 

 ๑.๔  เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๒ หมู่บ้าน และมีพ้ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อมเต็มพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วย 

 

ที ่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านร่องไฮ ๒๖๘ ๒๖๓ ๕๓๑ ๒๐๔ 

๒ บ้านร่อมกลาง ๒๗๔ ๓๒๓ ๕๙๗ ๑๘๗ 

๓ บ้านร่อมทุ่งวัวแดง ๓๒๒ ๓๖๘ ๖๙๐ ๒๗๓ 

๔ บ้านบ้านร่อมเหล่า ๒๔๖ ๒๔๐ ๔๘๖ ๒๐๑ 

๕ บ้านบ่อแฮ้ว ๓๔๔ ๓๙๓ ๗๓๗ ๒๕๗ 

๖ บ้านสันป่าถ่อน ๒๐๑ ๒๑๔ ๔๑๕ ๑๗๗ 

๗ บ้านสันช้างหิน ๑๕๒ ๑๕๔ ๓๐๖ ๙๗ 



  

๘ บ้านบ้านร่อมหัวขัว ๑๗๙ ๒๐๔ ๓๘๓ ๑๑๐ 

๙ บ้านบ้านร่อมเหนือ ๒๖๖ ๒๙๗ ๕๖๓ ๑๙๐ 

๑๐ บ้านสันป่าถ่อน ๒๑๑ ๒๕๑ ๔๖๒ ๑๗๙ 

๑๑ บ้านร่องไฮ ๒๗๘ ๒๗๕ ๕๕๓ ๒๓๗ 

๑๒ บ้านร่อมเหล่าใต้ ๒๕๘ ๒๔๕ ๕๐๓ ๑๖๙ 

รวมประชากรทั้งหมด ๓,๐๐๙ ๓,๒๕๕ ๖,๒๒๖ ๒,๒๘๑  

ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๕๙  
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 
ปลัด อบต. ๑   
ส านักงานปลัด อบต. ๑๐ ๓  
กองคลัง ๔ - - 
กองช่าง ๕ ๒ ๑ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒ - - 

รวม ๒๒ ๖ ๒ 
 
โครงสร้างการบริหารงาน 
 การก าหนดภารกิจของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มอบให้  นางชไมมาศ  มอญแก้ว นัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดพะเยา รวมทั้งอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ โดยมีงานต่าง ๆ ดังนี้  แบ่งได้ดังนี้   
ส านักงานปลัด 

 รับผิดชอบด้านบริหารงานทั่วไป  งานรับ - ส่งเอกสาร   งานนโยบายและแผน   งานนิติการ    งานประชาสัมพันธ์  งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสังคมสังเคราะห์ งานการศึกษา  งานกีฬา  งานศาสนา  งานประเพณี และงานวัฒนธรรม
   

พนักงานส่วนต าบลสังกัดส านักงานปลัด  มีจ านวน  ๘  อัตรา ดังนี้  
- นักบริหารงานทั่วไป  (หัวหน้าส านักปลัด) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- นักวิชาการการศึกษา 
- นักทรัพยากรบุคลากร 
- นักพัฒนาชุมชน 



  

-๑๕- 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ครู คศ.๑ 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓ ต าแหน่ง ดังนี้ 
- พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง                           จ านวน  ๑  ต าแหน่ง 
- ผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  จ านวน  ๑ ต าแหน่ง 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ผู้ดูแลเด็ก)   จ านวน  ๑  ต าแหน่ง   

กองคลัง 

 รับผิดชอบด้านการเงิน  งานบัญชี  งานพัฒนาและงานจัดเก็บรายได้  รวมทั้งงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
พนักงานส่วนต าบลสังกัดกองคลัง  มีจ านวน  ๔  อัตรา  ดังนี้ 

- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
- นักวิชาการพัสดุ 

กองช่าง 
 รับผิดชอบด้านงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานสาธารณูปโภคและงานผังเมือง 

พนักงานส่วนต าบลสังกัดกองช่าง  มีจ านวน ๕ อัตรา ดังนี้ 

- ผู้อ านวยการกองช่าง 
- วิศวกรโยธา 
- นายช่างโยธา  
- นายช่างไฟฟ้า 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ ต าแหน่ง ดังนี้ 

- พนักงานสูบน้ า 
- ผู้ช่วยช่างโยธา 

พนักงานจ้างท่ัวไป  ๑  ต าแหน่ง 
- คนงานทั่วไป 

 
 
 
 
 

-๑๖- 



  

สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินการที่ส าคัญใน ระดับองค์กร 
 

ภารกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีภารกิจตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา๖๖ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล
มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
 (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๗- 
 



  

วัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มี วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลบ้านร่อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ดังนี้ 

(๑) เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปอยู่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า สมประโยชน์ 
(๒) ลดการท างานซ้ าซ้อน ลดต้นทุน 
(๓) ให้เกิดความน่าเชื่อถือของการรายงานทางการเงิน การบัญชีและการคลัง 
(๔) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เก่ียวข้อง 
(๕) เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาอุทิศตนและเวลา 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการพัฒนา  

๑.  จุดแข็ง 
 มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียง คือ กลุ่มจักสาน  กลุ่มปั้นอิฐ  กลุ่มตีมีด 
 มีพ้ืนที่บางส่วนติดกับกว๊านพะเยาสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับอ าเภอต่อไป 
 มีแม่น้ าบ้านร่อมเป็นสายน้ าหลักรองรับพ้ืนที่การเกษตร 
 

๒. จุดอ่อน 
 ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ า เป็นอุปสรรคในการพัฒนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ต่ า 
 เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขาดความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการ 
 เกษตรกรว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
 

๓. โอกาส 
 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ / จังหวัด  เอ้ือต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านร่อม 
 มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่การเกษตรได้ 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๘- 
๔. อุปสรรค 



  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ยังไม่สามารถ พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ครอบคลุม
ทุกด้าน เนื่องจากมีงบประมาณน้อย ทั้งงบประมาณที่เป็นรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  เงินภาษี
อากรที่ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรรให้ ตลอดจนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงทุกปี 
ในขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจที่ต้องท ามาก 

 มาย ทั้งภารกิจตามอ านาจหน้าที่และภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย  วาตภัย เป็นต้น 
 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย เป็นต้น 

 
   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 



  

เรื่อง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตมิชอบ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

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

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ และส านักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ นั้น 

  บัดนี้คณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มิชอบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

      (ลงชื่อ)    
       (นายสันติ   สารเร็ว) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ค าสั่งองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม 
ที่  ๐๖๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔     

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

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ และส านักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ นั้น 

  เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  และ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ขององค์การบริหารส่วนต าบล บ้านร่อม  
ประกอบด้วย 
  ๑. นางชไมมาศ   มอญแก้ว ต าแหน่ง  ปลัด อบต.บ้านร่อม ประธานกรรมการ 
  ๒. นายหัสต์กมล เครือค า  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
  ๓. นางลออ  มหาวรรณศรี ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
         และสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
  ๔. นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
  ๕. นายประวิทย์  อาจหาญ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
  ๖. นางสายสุดา  เมืองมา  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายแผน กรรมการ/เลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  มีหน้าที่พิจารณา  กลั่นกรอง  ศึกษาข้อมูล  น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔    และแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

  ๒. คณะกรรมการการประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ประกอบด้วย 

  ๑. นายสันติ  สารเร็ว  ต าแหน่ง นายก อบต.บ้านร่อม ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมศักดิ์ ไชยศรี  ต าแหน่ง รองนายก อบต.บ้านร่อม กรรมการ 
 
 
  ๓. นายภาคภูมิ  ไชยขัติย์  ต าแหน่ง รองนายก อบต.บ้านร่อม กรรมการ 
  ๔. นายหัสต์กมล เครือค า  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
  ๕. นางสายสุดา  เมืองมา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแผน กรรมการ/เลขานุการ 
  ๖. นายอาทิตยา  ยะตา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ 



  

  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในในการ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ตลอดจนก าหนดวิธีการติดตาม
และประเมินผลตลอดจนด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ต่อไป 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

      (ลงชื่อ)   
       (นายสันติ   สารเร็ว) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



  

องค์การบริหารส่วน ต าบลบ้านรอ่ม 
๑๙๘  หมู่ที่  ๑๒  ต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
๕๖๐๐๐ 

 
 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมิชอบ 
กระทรวงยุติธรรม  ถนนแจ้งวัฒนะ  
อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๑๒๐ 


