
 



 
 

 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต                            
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64            

 
 
 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ   

มิติที่1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานที่/พ้ืนที่/ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5  
หน้า97 ลำดับท่ี 23) 
 

กิจกรรม เข้าค่ายพุทธบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/
ผู้บริหารสมาชิกสภา นักเรียน/
เยาวชน/ประชาชน 

งบประมาณ 60,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หน้า 
174) 
 

ตำบลแมป่ะ/ 
สำนักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
2. ทำสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างตาม
ระเบียบฯ 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
๔. ส่งมอบ/ตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงิน 
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

      

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  กลุ่มเป้าหมาย สตรีในตำบลแม่ปะ ไม่น้อยกว่า 50 คน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานที่/พ้ืนที่/ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการส่งเสริมปรับปรุง
แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ (การปลูกต้นไม้
หรือหญ้าแฝก) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
๒๕61-๒๕๖4 หน้า92) 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้  /หญ้าแฝก ในตำบลแม่ปะ 
งบประมาณ 20,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หน้า 192) 
 

เขตพื้นท่ี  
อบต.แม่ปะ 
/กองช่าง 

1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง/แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนด
หน้าท่ี 
๒. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด/
ประชาสมัพันธ์/ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรปุและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนและหน่วยงานราชการ/เอกชน เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 



คน   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานที่/พ้ืนที่/ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการส่งเสริมปรับปรุง
แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
( การทำฝายแม้ว) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5  
หน้า 91) 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ/
การอบรม/การปลูกป่า/การทำฝายแม้ว 

งบประมาณ10,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หน้า 192) 
 

เขตพื้นท่ี  
อบต.แม่ปะ 
/กองช่าง 

1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง/แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนด
หน้าท่ี 
๒. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด/
ประชาสมัพันธ์/ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรปุและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนและหน่วยงานราชการ/เอกชน เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 
คน   

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานที่/พ้ืนที่/ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการส่งเสริมปรับปรุง
แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งน้ำใน
ตำบลแมป่ะ 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5  
หน้า 91) 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ/
การอบรม/การปลูกป่า/การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พัฒนาลำน้ำ คูคลอง  ในตำบลแมป่ะ 

งบประมาณ10,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หน้า 192) 
 

เขตพื้นท่ี  
อบต.แม่ปะ 
/กองช่าง 

1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง/แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนด
หน้าท่ี 
๒. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด/
ประชาสมัพันธ์/ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรปุและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนและหน่วยงานราชการ/เอกชน เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 
 

 
 
 



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานที่/พ้ืนที่/ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการแกไ้ขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5  
หน้า86-87 ลำดับที4่
และ5 ) 

กิจกรรม-อบรม ฝึกอบรม การปฎบิัติงาน 
การรณรงค์ เกี่ยวกับการลดการเผาการ
แก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
,การงบประมาณ 50,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หน้า104) 
 

เขตพื้นท่ี  
อบต.แม่ปะ 

/สำนักงานปลัดฯ 
 

1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง/แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนด
หน้าท่ี 
๒. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด/
ประชาสมัพันธ์/ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรปุและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

      

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนและหน่วยงานราชการ/เอกชน เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อำเภอและจงัหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที4่ 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานที่/พ้ืนที่/ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หน้า89
ลำดับที3่ ) 

การจัดกิจกรรมการรณรงคส์่งเสรมิสำหรับ
เด็กและเยาวชน 

งบประมาณ 4๐,๐๐๐ บาท 
 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หน้า138) 
 

ตำบลแมป่ะ/ 
สำนักปลดั 
อบต.แม่ปะ 

๑. ประชุมเตรยีมการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดทำรายละเอียดกำหนดการจดัอบรม 
๔. ดำเนินงานตามโครงการ 
 ๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

      

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนและหน่วยงานราชการ/เอกชน เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อำเภอและจงัหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที4่ 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
สถานที่/พ้ืนที่/ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพ 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หน้า 111
ลำดับที1่) 

-  -  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก้ปัญหา
ความยากจน การดำเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่ประชาชน เกษตรกร กลุ่มอาชีพ 

งบประมาณ 100,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หน้า 164) 
 

ตำบลแมป่ะ/ 
สำนักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ดำเนินการ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้างตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ์/

ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 ๔. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ พรบ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ.2537 เพิม่เตมิถึง(ฉบับท่ี7)พ.ศ.2561 มาตรา68 (7) 
8 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หน้า 112
ลำดับที3่) 

-  ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  ฝึกอบรมให้ความรู้กบักลุ่มอาชีพ ต่าง 
ๆ 
-  การศึกษาดูงาน 
-  วัสดุการเกษตร 

งบประมาณ 30,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หน้า 160) 
 

ตำบลแมป่ะ/ 
สำนักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ดำเนินการ/
ประสานหน่วยงาน/     

ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้างตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ์/

ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 ๔. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ พรบ.สภาตำบลและ อบต.พ.ศ.2537  เพิ่มเตมิถึง(ฉบับท่ี7)พ.ศ.2561 มาตรา68 (7) 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
สถานที่/พ้ืนที่/ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หน้า 112
ลำดับที4่) 

กิจกรรมการออกร้านแสดงสินคา้ 
,การจัดขบวนแห่ครัวตาน,การจัด
งานสังฆเติ๋น,การจัดงานเมืองเถินเทิด
ไท้องค์ราชัน 

งบประมาณ 30,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หน้า 163) 
 

อำเภอเถิน/ 
สำนักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติ
ดำเนินการ/
ประสานหน่วยงาน/     

ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้างตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ์/

ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 ๔. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ   
มิติที่2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
สถานที่/พ้ืนที่/ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หน้า 117
ลำดับที3่) 

-ค่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการ
สำรวจ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 

งบประมาณ 20,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หน้า 91) 
 

ตำบลแมป่ะ/ 
สำนักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

มหาวิทยาลยัที่
กรมฯรับรอง 

1. ขออนุมัติดำเนินการ/
ประสานหน่วยงาน/ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัด
จ้างตามระเบียบ 
3.ดำเนินงานตาม

โครงการ 
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มหาวิทยาลัย 1 แห่ง ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
ความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง4ด้าน  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประเมินการปฏิบัติงานของ อปท. ในงานที่ให้บริการจำแนกตามงานทั้ง6 ภารกิจ/ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แก้ไขถึง(ฉบับท่ี3) พ.ศ.
2543 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ   
มิติที่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
สถานที่/พ้ืนที่/ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5  
หน้า106ลำดับที4่4) 
 

-  กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมใน
การจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
-  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน   
ทุกหมู่บ้านเพื่อนำข้อมูลจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณ 50,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
หน้า 162) 

ตำบลแมป่ะ/ 
สำนักปลดั 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ/
ประสานกลุ่ม 

    เป้าหมายเกีย่วขอ้ง/
ประชุมคณะทำงานที่ 

    ได้รับการแต่งตั้ง/
ประชาสัมพันธ์โครงการ  

2. บันทึกขออนุมัติเบิกจา่ย
และจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ตามค่าใช้จ่ายของโครงการ 
3. ดำเนินการจัดเวที
ประชาคมตามโครงการ 
๔. จัดประชุมประชาคม
ตำบล 
๕. จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนา 
 ท้องถิ่น 
๖. จัดทำแผนชุมชน/
แผนพัฒนาสี่ปี/แก้ไขและ
เพิ่มเติม 
๗. สรุปและประเมินผล 

 

 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ประชาชนจำนวนครัวเรือนร้อยละ60  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพิ่มเตมิ( ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
สถานที่/พ้ืนที่/ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ปะเคลื่อน ที่
บริการประชาชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5  
หน้า103ลำดับที3่5) 
 

-  จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการให้
ความรู้ การรับทราบปญัหา ให้ความ
ช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

งบประมาณ 30,000 บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
หน้า 166) 

ตำบลแมป่ะ/ 
สำนักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ/
ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.ดำเนินการตาม
โครงการ 
3. สรปุและประเมินผล
โครงการ 
 

            

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ประชาชนจำนวน 100 คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน อปท.พ.ศ.2559 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
สถานที่/พ้ืนที่/ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

14 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำ อบตแม่ปะ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเตมิ 
(ครั้งท่ี 1/2563)หน้าท่ี5 

กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ อบตแม่ปะ 
จำนวน  60  คน 

งบประมาณ 100,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หน้า 
107) 

ตามที่หน่วยจดั
ฝึกอบรมกำหนด/ 

อบตแม่ปะ 

1.ขออนุมัติ
โครงการฯ 
2.เข้าร่วมอบรม 
3.รายงานผล 

            

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวน พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 32 คน                     
และ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 18 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ   
มิติที่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
สถานที่/พ้ืนที่/ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

15 โครงการจดัทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หน้า 117
ลำดับที5่) 

กิจกรรมการตดิป้ายประชาสมัพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจรติ 

งบประมาณ 30,000บาท 

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
หน้า 72) 
 

ตำบลแมป่ะ/ 
สำนักงานปลัด 
อบต.แม่ปะ 

มหาวิทยาลยัที่
กรมฯรับรอง 

1. ขออนุมัติดำเนินการ/
ประสานหน่วยงาน/ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัด
จ้างตามระเบียบ 
3.ดำเนินงานตาม

โครงการ 
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ ครบ 10 หมู่บ้าน รอ้ยละ100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประเมินการปฏิบัติงานของ อปท. ในงานที่ให้บริการจำแนกตามงานทั้ง6 ภารกิจ/ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แก้ไขถึง(ฉบับท่ี3) พ.ศ.
2543 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
สถานที่/พ้ืนที่/ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิการ พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หน้า 116
ลำดับที1่) 

การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม 
การอบรม การฝึกอบรม พัฒนาองค์
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

งบประมาณ 50,000บาท 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64หน้า 79) 

ตามที่หน่วยจดั
ฝึกอบรมกำหนด/ 

อบตแม่ปะ 

1.ขออนุมัติเข้าร่วม 
2.เข้าร่วมอบรม 
3.รายงานผล 

            

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวน พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 32 คน                     
และ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 18 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


