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การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ ความเสี่ ย งในการเกิดการทุ จริตในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่
มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้ องถิ่น ได้แก่
การกระจายอํานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้ วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์
สําคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้วา่ ในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้
คน ในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ งใส การทุจริตในปั จจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้ การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผู ก ขาด ดั งนั้ น จึ งมีค วามเกี่ย วของเป็ น ห่ ว งโซ่ ผ ลประโยชน์ ท างธุ รกิจ ในบางครั้งพบบริษั ท มี ก ารให้ สิ น บนแก่
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เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้ แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับคาตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็ นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่ อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็ นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่ งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็ นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับ ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่ งผลกระทบในวงกว้ าง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็ นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่ วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมว่าเป็ นองค์ กรที่เอื้อต่ อการทุจริตคอร์รัปชั่น และมักจะปรากฏข่ าวการทุจริตตามสื่ อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่ อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น มีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อัน ดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจ ริต คอร์รัป ชั่น ทั่วโลกที่จัดโดยองค์ กรเพื่อความโปร่ งใสนานาชาติ (Transparency International – IT)
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดย
ในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงค์ โปรและประเทศมาเลเซีย และล่ าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี
2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ ได้มีแนวโน้มที่จะลดน้อยถอยลง
สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้ วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็ น สั งคมที่ ตั้งอยู่ บ นพื้ น ฐานความสั ม พั น ธ์ แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนั ยหนึ่งคือ พื้ น ฐานของสั งคม
อุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่ วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่ องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่ วน มองว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่ งของค่านิยมและวัฒ นธรรมไทยไปแล้ ว ผนวกกับปั จจัยทางด้ านการทํางานที่ไม่ ได้บูรณาการความ
ร่ว มมือของทุ กภาคส่ ว นไว้ด้ วยกัน จึ งส่ งผลให้ การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้ กล่ าวมาข้ างต้ น ไม่
สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้ อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็ นสังคมมิติใหม่

4
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต"
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่ อให้ การดําเนิ น การขับ เคลื่ อนด้ านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตบั งเกิดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่ านิ ย ม วัฒ นธรรมสุจ ริตให้ เกิดในสั งคมอย่ างยั่งยืนจึงได้ ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่ าน โครงการ/
กิ จ กรรม/มาตรการต่ า ง ๆ ที่ เป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะนํ าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริตของผู้ บริห ารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
2) เพื่ อยกระดับ จิ ต สํ านึ กรับ ผิ ดชอบในผลประโยชน์ ของสาธารณะของข้ าราชการฝ่ ายการเมือ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้ อ งถิ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เกิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการจริ ย ธรรม การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้ องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ

5
ชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้ องถิ่น มีจิ ตสํ านึ ก รักท้ องถิ่น ของตนเอง อัน จะนํามาซึ่งการสร้ างค่านิยม และอุดมการณ์ ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลู กฝั งหลั กคุณ ธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็ นไปตามหลักบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมีแนวทางการบริห ารราชการที่มีประสิ ทธิภ าพ ลดโอกาสในการ
กระทํา การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้ องกันการทุจริต อัน จะส่ งผลให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ ความร่วมมือกันเป็ น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
รายละเอียดกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(ภาพรวม)
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มิ ติ ที่ 1 การสร้างสั งคมไม่ ท น
ต่อการทุจริต

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

มิ ติ ที่ 3 การส่ ง เสริ ม บทบาท
และการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชน

มิ ติ ที่ 4 การเสริ ม สร้ า งและ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การป ฏิ บั ติ ร าชการองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่ บุ ค ล า ก รทั้ ง
ข้ า ราช ก า รก า รเมื อ งฝ่ า ย
บริห าร ข้ า ราชการการเมื อ ง
ฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น และฝ่ า ย
ประจํ า ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แสดงเจตจํานงทางการเมือ งใน
ก ารต่ อ ต้ าน ก ารทุ จ ริ ต ข อ ง
ผู้บริหาร

จั ด ให้ มี แ ละเผยแพ ร่ ข้ อ มู ล
ข่ าวสารในช่อ งทางที่เป็ น การ
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบั ติราชการ
ตามอํ านาจหน้าที่ ขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ทุ ก
ขั้นตอน

มีการจัดวางระบบและรายงาน
ก า รค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ต า ม ที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด

ส ร้ า งจิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนัก แก่ป ระชาชนทุก ภาค
ส่วนในท้องถิ่น

ส ร้ า งจิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

มาตรการการใช้ดุลยพิ นิจ และ
ใช้อํ า นาจหน้าที่ ให้ เป็ นไปตาม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองทีดี

การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ เป็ น ที่
ประจักษ์

มาตรการจั ด การในกรณี ได้
ท ร า บ ห รื อ รั บ แ จ้ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต

การรับฟังความคิดเห็นและการ
รั บ แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง เรื่ อ ง
ร้ อ ง เรี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน

การส่งเสริมให้ป ระชาชนมีส่วน
ร่ว มบริห ารกิ จ การขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
หรื อ การบริ ห ารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้

ก า ร ส่ ง เส ริ ม บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

เสริ ม พลั ง การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ชุ ม ช น (Community) แ ล ะ
บู ร ณ าการทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต

๒
ติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การพิจารณากําหนด โครงการ/กิจกรรม ประกอบตามแผนงานนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ กลุ่มหรือ
กิจกรรมเป้าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 1 ในลักษณะ ดังนี้
มิติ

กลุ่ม/กิจกรรม
เป้าหมาย
มิติที่ 1 1.1 การสร้าง
การสร้าง จิตสํานึกและ
สังคมที่ไม่ ตระหนักแก่บุคลากร
ทนต่อ
ทั้ง ข้าราชการ
การทุจริต การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจําของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัถตุประสงค์และกิจกรรม
กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มี เช่น โครงการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา
ดูงาน การมอบหมายให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการศึกษาอบรมตาม
หน่วยงานราชการจัดให้มีขึ้น และซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินการในลักษณะดังนี้ด้วย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึกและตระหนักถึง
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
- ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
คํานึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ
- ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
- ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หรืออํานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตน
หรือบุคคลใกล้ชิด
- ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการ
ทํางาน
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทํางานรวดเร็วเต็ม
ความสามารถ โดยมุ่งผลสําเร็จของงาน
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
ภายในหน่วยงานในแก่กันอยู่เสมอ
- การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
- การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการดําเนินงานของ
หน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
- มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒

๓
มิติ

กลุ่ม/กิจกรรม
เป้าหมาย

วัถตุประสงค์และกิจกรรม
1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม โดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้
- กําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ
1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับ เรื่อง ดังต่อไปนี้
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน
- มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
นโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช ม.100 และ 103 เป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน
เพื่อเกิดความตระหนักในการดํารงตนตามกรอบกฎหมาย

1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมการสัมมนา
ศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน การรณรงค์
วัตถุประสงค์ : โดยให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการและ
ประชาชนทุกเพศและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน โดย
1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
- พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน
๓

๔
มิติ

กลุ่ม/กิจกรรม
เป้าหมาย
1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
เยาวชน

วัถตุประสงค์และกิจกรรม
กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรม/การอบรมให้ความรู้
การประกวด การยกย่อง การมีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์ : ให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริตการมีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- นําหลักสูตรทางศาสนาไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- นําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และ
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสําหรับนักเรียน เพื่อนําไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- นําสาระการเรียนรู้ เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา
1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
- เครือข่ายแกนนําเยาวชนบริการสาธารณะ
- เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น

๔

๕
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การพิจารณากําหนด โครงการ/กิจกรรม ประกอบตามแผนงานนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ กลุ่มหรือ
กิจกรรมเป้าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 2 ในลักษณะ ดังนี้
มิติ
มิติที่ 2
การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต

กลุ่ม/กิจกรรม
เป้าหมาย
2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

วัถตุประสงค์และกิจกรรม

กิจกรรม : กําหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคําสั่งให้
ถือปฏิบัติ นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
- ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- ผู้บริหารมีการแสดงเจตาจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อ
สาธารณชน
- ผู้บริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
- ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน
2.2 มาตรการ
กิจกรรม : โดยกําหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออก
สร้างความโปร่งใส คําสั่งให้ถือปฏิบัติ เพื่อให้มีการสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสและ
ในการปฏิบัติ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรม
ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน
- ดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี
- การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
- การได้รับคําสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร
- การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางาน
ส่วนตัวที่มิใช้งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม
- การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ไม่เหมาะสม
- การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น

๕

๖
มิติ

กลุ่ม/กิจกรรม
เป้าหมาย

วัถตุประสงค์และกิจกรรม
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พิจารณาให้มี
เนื้อหาเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่อไปนี้ด้วย
- การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
- การใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ้อง
- การรับรู้เกี่ยวกับใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือ
มากเกินความจําเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาแผนและกระบวนการ การจัดซื้อ-จัดจ้าง
- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
การจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป
- การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการให้สาธารณชนทราบ
ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อช่องทางต่าง ๆ
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยทัดเทียมกั้นและโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยให้ความสําคัญในเรื่องต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
- แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
- การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ
- ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
- แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน
- ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง
- ให้บริการแล้วเสร็จในระยะที่เหมาะสม
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๖

๗
มิติ

กลุ่ม/
กิจกรรม
เป้าหมาย
2.3
มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและ
ใช้อํานาจ
หน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมือง
ที่ดี

2.4 การ
เชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคล ใน
การดําเนิน
กิจการ
การ
ประพฤติ
ปฏิบัติตน
ให้เป็นที่
ประจักษ์
2.5
มาตรการ
จัดการใน
กรณีได้
ทราบ หรือ
รับแจ้ง

วัถตุประสงค์และกิจกรรม
กําหนดให้มีกรอบการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่/ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานการให้บริการ
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงการใช้อํานาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่โดยดําเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด

พิจารณาให้มี โครงการ/กิจกรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ในความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบําเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนรวม โดยกําหนดให้มี
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคุณธรรม จริยธรรม
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพีง

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.5.3 ดําเนินให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่อง
๗

๘
หรือ
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
ตรวจสอบ โดยมิชอบ
พบการ
ทุจริต

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การพิจารณากําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 3 ในลักษณะดังนี้
มิติ
มิติที่ 3
การส่ งเสริ ม
บทบาทและ
ก ารมี ส่ ว น
ร่วมของภาค
ประชาชน

กลุ่ม/กิจกรรม
เป้าหมาย
3.1 จั ด ให้ มี แ ละ
เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่ เป็ น การอํ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํ านาจหน้ าที่ ของ
องค์ กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น ได้
ทุกขั้นตอน

วัตถุประสงค์และกิจกรรมตัวอย่าง
3.1.1 จัดให้ มี ศู นย์ ข้ อมู ลข่ าวสารตามกฎหมายว่ าด้ วยข้ อมู ลข่าวสารของทาง
ราชการ
- ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน
- มี การแสดงข้ อมู ล การดํ าเนิ นงานตามบทบาทภารกิ จอย่ างชั ดเจน ถู กต้ อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานละสื่ออื่นๆ
3.1.2 มี การเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจั ดหาพั สดุ การคํ านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิ บั ติ งาน เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การที่ กฎหมาย ระเบี ยบ กฎข้ อบั งคั บที่
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
- การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
- การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ
- การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน
- ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
- การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับและ
สถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน

๘

๙

มิติ

3 .2 การรั บ ฟั ง
ความคิ ดเห็ น การ
รั บ แ ล ะ ก า ร
ตอบสนองเรื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

พิจารณากําหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะทําให้ประชาชนหรือผู้มารับ
บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับระบบการร้องเรียนของหน่วยงานสามารถแบ่ง
ประเด็น ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งผล
การร้องเรียน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์

กลุ่ม/กิจกรรม
เป้าหมาย
3.3 การส่ งเสริ ม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์และกิจกรรมตัวอย่าง
พิ จารณากํ าหนดให้ มี แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม ที่ จะทํ าให้ ประชาชนหรื อ
ประชาคมในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามารับทราบและมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดทํากิจกรรมอื่นใดรวมทั้ง
การมีส่วนร่วมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.3.1 ดํ าเนิ นการให้ ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการจั ดทํ าแผนพั ฒ นา การจั ดทํ า
งบประมาณ
- แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
- การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
- การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดํ าเนิ น การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน
- แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
- การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
- การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ

๙

๑๐
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
การพิจารณากําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 4 ในลักษณะดังนี้
มิติ

กลุ่ม/กิจกรรม
เป้าหมาย
มิติที่ 4
4.1 มีการจัดงาน
การ
และวางระบบ
เสริมสร้าง รายงานการ
และ
ควบคุมภายใน
ปรับปรุง
ตามที่
กลไกในการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบแผ่นดิน
การปฏิบัติ กําหนด
ราชการของ
องค์กร
4.2 การสนับสนุน
ปกครอง
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนท้องถิ่น ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดําเนินการได้

วัตถุประสงค์และกิจกรรมตัวอย่าง
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้ มีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตาม การปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล

ออกระเบียบภายในหรือคาสั่งให้ถือปฏิบัติ เรื่องการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สาหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการ
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินจากราชการ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้
ให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
4.3 การส่งเสริม 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทการ
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้
ตรวจสอบของสภา 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนด
ไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4.4 เสริมพลังการ พิจารณากําหนดให้มีแผน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมแนวร่วมหรือการสร้าง
มีส่วนร่วมของ
เครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต/เฝ้าระวังการทุจริตในเขตพื้นที่
ชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Community)
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
และบูรณาการทุก 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
๑๐

๑๑

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2565)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1 .1 ก า ร ส ร้ า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนั กแก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการ
ก า ร เ มื อ ง
ฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น
และฝ่ า ยประจํ า
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.1.1.สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
(1) โครงการเสริมสร้าง
20,000
คุณธรรมและจิตสํานึก
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
(2) โครงการอบรม
30,000
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง
อบต.ตาเนิน
1.1.2 สร้างจิตสานึก
และความตระหนักใน
การประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
(1) มาตรการ เสริมสร้าง
0
องค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
1.1.3 สร้างจิตสานึก
และความตระหนักที่จะ
ไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(1) กิจกรรมให้ความรู้
0
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๑๑

20,000

20,000

30,000

30,000

0

0

0

0

๑๒
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

(2) มาตรการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict
of Interest”
รวม ภารกิจตาม
จานวน 2 โครงการ
มิติ 1.1
1 กิจกรรม
2 มาตรการ
1.2 การสร้าง
1) โครงการรณรงค์ปลูก
จิตสํานึกและ
จิตสํานึกและสร้างความ
ความตระหนักแก่ ตระหนักในการร่วมคิด
ประชาชนทุกภาค ร่วมทําในการอนุรักษ์
ส่วนในท้องถิ่น
ทรัพยากร
(2) โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ
(3) ฝึกอบรมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม ภารกิจตาม
มิติ 1.2
1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

จานวน 3 โครงการ

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

50,000
20,000

20,000

50,000
20,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

140,000

140,000

140,000

2,000

2,000

2,000

2,000

192,000

192,000

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

1) ส่งเสริมคุณธรรม
2,000
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบล
ตาเนิน 3 แห่ง
รวม ภารกิจตาม จานวน 1 โครงการ
2,000
มิติ 1.3
2 มาตรการ
192,000
1 กิจกรรม
รวม มิติ ที่ 1
6 โครงการ
2.1 แสดง
1) กิจกรรมประกาศ
0
เจตจานงทาง
เจตจํานงต่อต้านการ
การเมืองในการ ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ต่อต้านการทุจริต ปกครองส่วนท้องถิ่น
ของผู้บริหาร
2)โครงการเสริมสร้าง
20,000
คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสํานึกป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่น
รวมภารกิจตาม จานวน 1 กิจกรรม
20,000
มิติ 2.1
1 โครงการ

๑๒

50,000

๑๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.2.1 สร้างความโปร่ง
ในในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม
(1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
(2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 สร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร
การเงินงบประมาณ การ
จัดหาพัสดุฯโดยยึดถือ
ตามกฎหมาย ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
(1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี”
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
(4) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง

๑๓

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๑๔
มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.2
2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และ
ใช้อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ทีด่ ี

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.2.3.สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
0
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
(2) โครงการจ้างสํารวจ
20,000
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
(3) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
0
ในการติดต่อราชการ
(4) มาตรการ “ยกระดับ
0
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”
จานวน 3 มาตรการ
20,000
8 กิจกรรม
1 โครงการ
2.3.1 จัดทาแผนภูมิ
ขั้นตอน ระยะเวลา
ดาเนินการ บริการ
ประชาชน เปิดเผย ณ ที่
ทาการและในระบบ
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตั ิ
ราชการ
2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การ

๑๔

0

0

20,000

20,000

0

0

0

0

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

๑๕
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตั ิ
ราชการแทนหรือ
ดําเนินการอื่นใดของผูม้ ี
อํานาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายก อบต.
(3) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วนราชการ
รวม ภารกิจตาม จานวน 3 มาตรการ
มิติ 2.3
1 กิจกรรม
1 โครงการ
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์

๒ .๔ .๑ ย ก ย่ อ งเชิ ด ชู
เกี ย รติที่ มี ค วามซื่ อ สั ตย์
สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม
๑) โครงการวันแม่
๒) ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ
ห น่ วย งาน / บุ ค ค ล ที่
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่
ประจักษ์
2.4.2. ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น
(1) กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บคุ คล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
ผู้ทาคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ตาเนิน

๑๕

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000
0

30,000
0

30,000
0

0

0

0

๑๖
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติ สาธารณะ
2.4.3. ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ดารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตั ิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.4
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

20,000

20,000

20,000

จานวน 4 กิจกรรม
50,000
๑ โครงการ
2.5.1.ดาเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม
และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี
(1) มาตรการ “จัดทํา
0
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดทํา
0
ข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนิน”

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

2.5.2. มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการจังหวัด อาเภอที่
ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิ

๑๖

0

๑๗
มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.5

รวม มิติที่ 2
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน
(2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
0
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
(3) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
0
ร้องเรียน”
2.5.3. ดาเนินการให้มี
เจ้าที่ที่รับผิดชอบ
ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคคล
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ
(1) มาตรการ “ดําเนินการ
0
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบคุ คลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนินว่า
ทุจริตและปฏิบตั ิราชการ
ตามอํานาจหน้าทีโ่ ดยมิ
ชอบ”
จานวน 4 มาตรการ
0
2 กิจกรรม
10 มาตรการ
50,000
16 กิจกรรม
3 โครงการ
3.1.1.จัดให้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
(1) โครงการจัดทํา
20,000
ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์
รายปีและค่าธรรมเนียม
ชื่อโมเมนเนมรายปี

๑๗

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

20,000

20,000

๑๘
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

อานาจหน้าที่ของ เว็บไซต์ของอบต.ตาเนิน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก (2) โครงการอบรม
ขั้นตอน
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540
แก่พนักงานส่วนตําบล
และประชาชนในตําบล
ตาเนิน
3.1.2.มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”
3.1.3. มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน
(1) โครงการจัดทํา
วารสาร อบต.

๑๘

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

50,000

0

0

0

50,000

50,000

50,000

๑๙
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

2) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง การ
จัดหาพัสดุ และทรัพย์สิน
ของอบต.ผ่านทางเว็บไซต์
อบต.
รวมภารกิจตาม จานวน 1 กิจกรรม
120,000
มิติ 3.1
3 โครงการ
3.2 การรับฟัง
3.2.1 มีกระบวนการรับ
ความคิดเห็น การ ฟังความคิดเห็นของ
รับและตอบสนอง ประชาชนในการดาเนิน
เรื่องร้องเรียน/
กิจการตามอานาจหน้าที่
ร้องทุกข์ของ
ขององค์กรปกครองส่วน
ประชาชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ดาเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็น
อยูแ่ ละสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
(1) โครงการจัดเวที
50,000
ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
3.2.2.มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุก
ได้โดยสะดวก
(1)โครงการ อบต.ตาเนิน
พบประชาชน
(2) มาตรการการ
จัดระบบและช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็น ข้อ
ร้องเรียนหรือการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต
3.2.3. มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทราบถึงการได้รับ
เรื่องระยะเวลาและผล

๑๙

120,000

120,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

0

0

0

๒๐
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

การดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ
รวมภารกิจตาม จานวน 1 กิจกรรม
มิติ 3.2
2 โครงการ
1 มาตรการ
3.3 การส่งเสริมให้ 3.3.1.ดาเนินการให้
ประชาชน
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
มีส่วนร่วมบริหาร การจัดทาแผนพัฒนา
กิจการขององค์กร การจัดทางบประมาณ
ปกครองส่วน
(1) มาตรการแต่งตั้ง
ท้องถิ่น
คณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบล ประจําปี
(3) โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล
3.3.2. ดาเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
3.3.3.ดาเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน

๒๐

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

70,000

70,000

70,000

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

๒๑
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

รวมภารกิจตาม จานวน 2 มาตรการ
มิติ 3.3
2 กิจกรรม
๑ โครงการ
3 มาตรการ
6 กิจกรรม
รวม มิติที่ 3
6 โครงการ
4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.1

4.1.1.มีการจัดทาและ
รายงานการจัดทาระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล
(1) กิจกรรมจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี
(2) กิจกรรมการจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน
4.1.2.มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดาเนินการ
ให้มีการจัดทาแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงาน
ผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้กากับดูแล
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
จานวน 3 กิจกรรม

๒๑

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

50,000

240,000

240,000

240,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๒๒
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.2 การ
สนับสนุนให้ ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

4.2.1.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง
(1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
4.2.2.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับดูแล
การบริหารงบประมาณ
การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ
(1) กิจกรรมรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.2
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

4.2.3.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับดูแล
จัดหาพัสดุ
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน
จานวน 1 มาตรการ
2 กิจกรรม
4.3.1.ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้
ความเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม

๒๒

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๒๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.3
4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.4

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
(1) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2.ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการทีก่ ฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กาหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด
(1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
จานวน 2 กิจกรรม
4.4.1.ส่งเสริมให้มีการ
ดาเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน
(2) มาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต
4.4.2.บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
(1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต
จานวน 2 มาตรการ
1 กิจกรรม
3 มาตรการ

๒๓

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

๒๔
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

รวมมิติที่ 4

8 กิจกรรม

รวมทั้ง 4 มิติ

18 มาตรการ
31 กิจกรรม
14 โครงการ

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
465,000

๒๔

465,000

465,000

๒๕

ส่วนที่ 4
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสานึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสํา คัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสํ าเร็จ ทั้งด้านคุณ ภาพ ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสํ า เร็จ มีความ
เจริ ญ ก้ าวหน้ าต่อ ไป ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กับ บุ คลากรที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี ความรู้ค วามสามารถ มี ทั กษะต่ างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จํา เป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณ ลั กษณะอัน พึงประสงค์ เป็ น ตัว ชี้นํ าทางในการปฏิ บัติงานตามตํา แหน่ ง หน้าที่ และบทบาทแห่ งตนเอง
บุคลากรที่ป ฏิบั ติห น้าที่โดยยึดมั่น ในหลักคุณ ธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ
เพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลตาเนิ น จึ งได้ จั ด โครงการส่ งเสริมคุ ณ ธรรมและจิต สํ านึ ก ป้ อ งกัน ทุ จ ริ ต
คอรัปชั่นขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพีย ง ปฏิบั ติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
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3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
3.4 เพือ่ ให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
7.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
จํานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง อบต.ตาเนิน
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติว่า มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็ นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้นในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนา
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไว้ว่า
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบั ติร าชการและการส่ งมอบบริห ารสาธารณะโดยจะเน้น การพั ฒ นาข้าราชการใน
ตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศและสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมทั้งจะวางมาตรการสําหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพื่อให้
เกิ ด ขวั ญ และกํ า ลั งใจในการพั ฒ นาผลงาน และ 8.15 เสริม สร้า งมาตรฐานด้ า นคุ ธ รรมจริ ย ธรรมให้ แ ก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่ อให้ ภ าค
ราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุ ท ธศาสตร์ การส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในภาครัฐ ไว้ ๕ ยุท ธศาสตร์และยุท ธศาสตร์ที่ ๔ การส่ งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนวทางการส่งเสริม
พัฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ตามกลุ่ มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
ปัจจุ บัน นโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กําหนดนโยบายส่ งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่
ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
ข้อ 12 คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง
และประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตําบลจังหวัด ชัย ภู มิ เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ข้อ 267 ความว่า การพัฒ นาผู้ ใต้บังคับ บัญชานั้น ต้องพัฒ นาด้านศีลธรรม คุณ ธรรม จริยธรรม ได้แก่การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
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องค์การบริห ารส่ วนตําบลตาเนิน ได้จัดทําประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ
บริ ห ารสวนตําบลตาเนิ น ทั้งนี้ เพื่ อให้ พ นั กงานส่ ว นตําบลและพนั กงานจ้าง ทุก คนประพฤติ ปฏิ บั ติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี เป็นศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้เห็นความสําคัญและความจําเป็นใน
การนํานโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้ บังเกิด
ผลเป็นรูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่งที่สําคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เข้าอบรมได้ มีค วามรู้ ความเข้าใจ ความสํ าคัญ ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้ความโปร่งใส
3.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ารั บ การอบรมมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Conflict of
Interest) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 เพื่อปลู กจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้ กับข้าราชการและ
พนักงานจ้าง
3.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม นําความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ตาเนิน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เกิดจิตสํานึกที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
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10.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ต่อประเทศชาติ
และประชาชน
10.3 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนําความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลตาเนิ น จึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 2 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสํานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้ องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตํา แหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่ านี้ เป็ น การกระทํ า ความผิ ด ทางจริ ย ธรรมของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ที่ ต้ อ งคํ า นึ งถึงผลประโยชน์ ส าธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้ อิ ท ธิ พ ลตามอํ า นาจหน้ า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํา รง
ตําแหน่ งในองค์ กรต่างๆ ทั้ งในหน่ ว ยราชการ รัฐ วิส าหกิ จ และบริษั ท จํากัด หรือการที่ บุ คคลผู้ มี อํานาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลตาเนิ น จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนแก่บุ คลากรในองค์การบริห ารส่วนตําบลตาเนิน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบลตาเนิน
เพื่อให้ พนั กงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณ ธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุ จริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
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3.3 เพื่ อเสริ มสร้ างให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์ การบริห ารส่ ว นตํ าบลตาเนิ น มีจิตสํ านึ ก
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนั กงานส่วนตําบลและพนั กงานจ้ างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ น
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
จากสถานการณ์ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปชั่น เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริต คอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น
ปั ญ หาเชิงโครงสร้ างที่ เกี่ย วข้องกับ หลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริห ารที่สํ าคัญ สะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อ
ส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้
อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือ
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมย่ อมส่ งผลกระทบต่ อสถาบั น ราชการ และสร้างความเสี ยหายต่ อ ประเทศชาติ แ ละ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนิน
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็ นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
๓๒

๓๓
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มี ก ารประชุ ม หรื อ สั ม มนาบุ ค ลากรเพื่ อ ปลู ก ฝั ง องค์ ค วามรู้ ให้ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ Conflict of
Interest

๓๓

๓๔
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.2.ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนักในการร่วมคิดร่วมทาในการอนุรักษ์
ทรัพยากร
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้
ที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทํา ให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจํานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน จึงได้ทําการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศ
กลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณของป่าไม้ในประเทศไทยให้มากขึ้นอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดํา เนินงาน คือแนวคิดเรื่อง "ปลูกป่า ๓
อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง" ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ป่าสําหรับไม้ใช้สอย ป่าสําหรับเป็นไม้ผล และป่าสําหรับ
เป็นเชื้อเพลิง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบ นิเวศน์พออยู่หมายถึงไม้
เศรษฐกิจปลู กไว้ทําที่อยู่อาศัยและจํา หน่าย พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการ กินและสมุนไพร พอใช้
หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อ ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตํา บลตาเนิน ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญั ติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตํา บล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดย
กํา หนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลมี ห น้ าที่ ต้อ งคุ้ ม ครอง ดูแ ล และบํ า รุงรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในเขตองค์ การบริหารส่วนตํา บล ดังนั้น องค์การบริห ารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้จัดทํา โครงการ
รณรงค์ปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักในการร่วมคิดร่วมทําในการอนุรักษ์ ทรัพยากร เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง
3. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
2 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนในพื้นที่
3 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
4 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
๓๔

๓๕
6. วิธีการดาเนินการ
1. ประสานงานขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ จากสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ เพื่อใช้ใน
โครงการฯ
2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
3. ดําเนินการปลูกต้นไม้ โดยส่วนราชการ สถานบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาน/
เยาวชนในท้องถิ่น
4. ดูแลและติดตามผลโดยองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน/กลุ่มพลังมวลชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 20,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 เยาวชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
2 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทาปัญหา
สภาวะโลกร้อนในพื้นที่
3 เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
4 เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

๓๕

๓๖
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลตาเนิน 3 แห่ง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เด็กปฐมวัยมีอัตราการเจริญเติบโตทุกด้านทั้งร่างกาย สังคม จิตใจและปัญญา เป็นช่วงเวลาที่
โอกาสทอง ของการเรียนรู้เปิดกว้ างเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สํา คัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง ถ้าเด็ก
ปฐมวัยไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสม ผ่านช่ว งเวลาที่ดีที่สุดของการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ไปแล้ว
การพัฒนาในภายหลังจะทําได้ค่อนข้างยาก ซึ่งพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยนั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของบุคคลนั้น เด็กที่มีอายุต่ํา กว่า 8 ปี เป็นวัยที่จะรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางจริยธรรมจาก
บิดามารดาและครูในช่วงปฐมวัยนี้จึงถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ สําคัญที่สุดในการอบรมกล่อมเกลาและปลูกฝังให้
เด็กปฐมวัยเป็นคนดีครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้อบรมเลี้ยงดูเด็กต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตอย่าง
มีสติและเปี่ยมด้วยความรักความเมตตา จัดบรรยากาศที่อบอุ่นงดงามด้ วยความ รัก ความเมตตาต่อสรรพสิ่ง
และกลมกลืนกับความเป็นจริงในธรรมชาติรอบตัว ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ถือว่าเป็นตัวแทน การขัดเกลาทาง
สั งคมที่ สํ า คัญ ในสถานศึ กษา มี บ ทบาทเป็ นทั้ งผู้ จั ดประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้แ ละการเป็ น แบบอย่างที่ ดี ใน
ชีวิตประจําวัน โดยถือหลักการสอนให้รู้ ทําให้ดู อยู่ให้เห็น นอกจากนี้ ต้องดําเนินการประสานความร่วมมือกับ
บิดา มารดาผู้ปกครองและบุ คคลในชุมชน ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒ นาและส่งเสริมเด็กอย่างถูกวิธีอันจะเป็น
พื้นฐานของการ พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยจึงเท่ากับเป็นการเตรียมสร้าง
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติ หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสํา หรับเด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิ ดถึง ๕
ขวบนั้น เป็นหลักการที่คํานึงถึงการ พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาเด็กทุกด้าน
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการอย่างสมดุลและ เต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษานั้นเป็นภารกิจหน้าที่หลัก
ของศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ กขอองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลตาเนิ น ที่ดํา เนิ นกิจ กรรมสนับ สนุน ส่ งเสริม ให้ มีการ
ดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ การ
จัดการศึกษาปฐมวัยมีความสํา คัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนา เด็กให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้สามารถ
ดํารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การฝึกให้เป็นเด็กปฐมวัยให้เป็นเด็กปฐมวัยเป็นเด็กเก่ง
ดี มี สุ ข การพั ฒ นาความฉลาดทางสติ ปั ญ ญา และความมี ไหวพริบ ปฏิ ภ าณนั้ น ไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ เอง
นอกเหนือจากหน้าที่ของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูแลเด็ก จําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากในหลายด้าน
จากครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ทั้งการสั่งสอน อบรม เสริมสร้างวิ นัย และ การฝึกสมาธิ ดังนั้นการฝึกสมาธิถือ
ว่าเป็นการปูพื้นฐานสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยได้เป็นเป็นอย่ างดี การฝึกสมาธิสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น ไม่ได้
หมายความว่าให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ปกครองให้เด็กปฐมวัยมานั่งนิ่งๆ ไม่ให้ กระดุกกระดิกไปไหน
แต่การฝึกสมาธิสําหรับเด็กปฐมวัย คือ การฝึกเด็กให้ความสนใจหรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และ
ตั้งใจในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้นหรือเป็นระยะเวลานานก็ได้ โดยจะก่อให้เกิด
การ เรียนรู้ พัฒนาการ และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป แต่ในวัยเด็ก การจะให้เด็กปฐมวัยมาสนใจกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเป็น ระยะเวลานานๆ คงไม่ใช่เรื่องง่ ายๆ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างสํา หรับเขายังดูใหม่และมีความน่าสนใจ
อยู่เต็มไปหมด เด็ก ปฐมวัยจึงสนใจอยู่กับสิ่งหนึ่งได้ไม่นาน จึงทําให้ธรรมชาติของเด็กๆ จะถูกเข้าใจว่าไม่ชอบ
๓๖
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อยู่นิ่ง ขี้เบื่อ วอกแวก และสนใจ กับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการที่จะเริ่มปูพื้นฐานด้านสมาธิ จะช่วยส่งเสริม
ให้เด็กปฐมวัยมีจิตใจจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นานๆ เพื่อให้เรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาสู่ทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไป
ผลพลอยได้จะทําให้เด็กปฐมวัยเป็น เด็กที่มีวินัย มุ่งมั่นทําอะไรให้เสร็จเป็นอย่าง ๆ ไม่ทําอะไรซ้ําซ้อนจนไม่
สําเร็จสักอย่าง การพัฒนาคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัยนั้น ควรเริ่มตั้งแต่ทํา การความเข้าใจถึงความหมายของ
คุณธรรม แต่ละด้านว่า หมายความว่าอย่างไรมีขอบเขตเพียงใดในเด็กปฐมวัย และพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความมีคุณธรรมนั้น ๆ มี ลักษณะเช่นใด ในที่นี้จะขอเสนอความหมายของคุณธรรมและขอบเขตที่พอเหมาะกับ
เด็กปฐมวัยและพฤติกรรมที่แสดง ถึงคุณธรรมนั้นๆ ดังนี้
๑) คุณธรรมพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย ๘ ประการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควรเริ่มต้นตั้งแต่
วัยเด็ก เพราะเด็กเป็นวัยที่รับการฝึกและการเรียนรู้ ได้ง่าย หากมีการเสริมสร้างที่สอดคล้องกับวัย เด็กก็จะซึม
ซับและ พัฒนาได้เต็มที่ สภาพปัญหาในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเด็กไทยเราค่อนข้างที่จะขาดคุณธรรม พ่อแม่
บางคนมีภารกิจ มากมายจนลืมที่จะสนใจลูก แก้ปัญหาของลูก สื่อสารมวลชนมองไม่เห็นความสําคัญของสังคม
เห็ น แต่ทุน นิ ยมเป็ น ใหญ่ เทคโนโลยีก้าวไกลมากเกินไปจนทํา ให้ คนสนใจสิ่ งสํา คัญนอกกาย มากกว่าความ
สมบูรณ์ของจิตใจ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยกํา หนดคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ ที่ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง ควรจะเร่งปลูกฝังให้เกิดในเยาวชน เพื่อพัฒนาไปสู่ บุคคลที่มี
คุณธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบ มีความสุขใน สังคมแห่งความพอเพียง ได้แก่
๑) ขยัน
๑.๑) ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ อดทน
ความขยัน ต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสํา เร็จ เด็กต้องขยันมาโรงเรียน ไม่ขาด
เรียน ขยันทําการบ้าน อ่านหนังสือ ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความขยัน คือ เป็นผู้ที่
ตั้งใจทําอย่าง จริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รัก
งานที่ทํา ตั้งใจทําหน้าที่ อย่างจริงจัง
๑.๒) ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ ให้
เกิด ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความประหยัด
คือ ผู้ที่ดําเนินชีวิต ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงิ นของตน คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้
ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จัก ทําบัญชีรายรับ - รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ
๑.๓) ความซื่อสัตย์คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึก ลําเอียงหรืออคติ ไม่ขโมยของผู้อื่น และเก็บของได้นําส่งเจ้าของ ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์คือ ผู้ที่มีความประพฤติ ตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล
คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติ อย่างเต็มที่ถูกต้อง
๑.๔) มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง
และ วินัยต่อสังคม แต่งกายถูกระเบียบ และส่งการบ้านทันเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้
เป็นผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สั งคมและประเทศ
โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
๑.๕) สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
เด็ก ๆ ต้องมีกิริยาสุภาพอ่อนโยน เช่น เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องกมตัว พูดจาไพเราะ ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับ
การปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน ตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง
วางอํานาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมี ความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท
วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
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๑.๖) สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่
เจริญตา ทําให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น เด็ก ๆ ต้องแต่งกายสะอาด เสื้อผ้าสะอาด เล็บมือ และเล็บเท้า
สะอาด ผู้ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่ อยู่อาศัย
สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ
๑.๗) สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงาน ให้บรรลุ ผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอา
เปรียบกัน เป็นการยอมรับ ความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายใน
เรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันใน ลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ การมอบหมายให้เด็กมี
ความรับผิดชอบต่อการทํางานในกลุ่มจนสํา เร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ ที่มีความ
สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความ
มุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสําเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้
มีเหตุผ ล ยอมรับ ความแตกต่างหลากหลายทาง วัฒ นธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
๑.๘) มีน้ําใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ
เห็นคุณค่า ในเพื่อน มนุษย์ มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจํา เป็น ความทุกข์
สุขของผู้อื่น และพร้อม ที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้ รับการปลูกฝังให้
เป็นผู้ที่มีน้ําใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือ สังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทําประโยชน์แก่
ผู้อื่นเข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้ อน อาสาช่วยเหลือ สังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อ
บรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
๒) มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย
ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เมื่อ
เด็กจบการศึกษาระดับ ปฐมวัยเด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กําหนดไว้ในจุดหมาย 12
มาตรฐาน ได้แก่
๒.๑) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
๒.2) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
๒.3) มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข
๒.4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๒.5) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
๒.6) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.7) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
๒.8) อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และปฏิ บั ติ ต นเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.9) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
๒.10) มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
๒.11) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
๒.12) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรม องค์ การบริห ารส่ ว นตํา บลตาเนิ น จึงเห็ น ความสํ า คัญ ในการส่ งเสริม คุณ ธรรม จริยธรรมและ
๓๘

๓๙
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย จึ งเห็ น ควรจั ด ทํ า โครงการ ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 3 แห่ง ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีจิตใจที่ดีงามตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมีครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเป็นต้นแบบและ
ทําหน้ าที่ ขัดเกลาด้านคุณ ธรรม จริย ธรรมและคุณ ลั กษณะที่พึ งประสงค์ตามที่กํา หนด โดยมุ่งเน้นให้ เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามพัฒนาการแห่งวัย และอย่างเต็ม
ศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามมาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช ๒๕๔๖
๒.๒ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามคุณธรรมพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย ๘ ประการ
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกสมาธิให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย และเต็ม
ตามศักยภาพเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม อย่างรอบด้าน
๒.๔ เพื่อส่ งเสริมให้ เด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจในข้อปฏิบั ติตามหลั กศีล ๕ ในระดับพื้น ฐาน
สําหรับเด็กปฐมวัยตามพัฒ นาการที่เหมาะสมกับวัย อันจะเป็นการพื้นฐานในการพัฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต่อไป
๒.๕ เพื่ อ ให้ เด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามเข้ า ใจในหลั ก ปฏิ บั ติ ศี ล ๕ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย และสามารถสื่ อ
ความหมาย จับคู่ภาพที่สื่อความหมายตรงกับหลักศีล ๕ ได้
๒.๖ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ได้ตระหนักในส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จําเป็นแก่เด็กปฐมวัย
๒.๗ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกกิจกรรมบํา เพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาด้านร่างกายในการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
๒.๘ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ใช้กิจกรรมบํา เพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจและ
สังคม และลักษณะนิสัยที่ดีในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป
4. เป้าหมาย
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
5. วิธีดาเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๕.2 ชี้แจงผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงแนวทางการดําเนินงาน
๕.3 ดําเนินงานโครงการ
๕.๓.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕.๓.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
๕.๓.๓ ประสานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
๕.๓.๕ จัดทําเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้
๓๙

๔๐
(๑) คุณธรรมพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย ๘ ประการ
(๒) มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๕.๓.๖ จัดซื้อและจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
๕.๓.๗ ดําเนินการตามโครงการ
๕.๓.๘ สรุป – ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
6. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
7. งบประมาณดาเนินการ
2,000 บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็ กปฐมวัย ในศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ กมี คุ ณ ธรรม จริยธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ต าม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๑๐.๒ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กมีคุณธรรมและจริ ยธรรม ตามคุณธรรมพื้นฐานสํา หรับเด็ก
ปฐมวัย ๘ ประการ
๑๐.๓ เด็กปฐมวัยมีสมาธิในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย และเต็มตามศักยภาพเพื่อพัฒนาด้าน
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม อย่างรอบด้าน
๑๐.๔ เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในข้อปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ในระดับพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย
ตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย อันจะเป็นการพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่จําเป็นสําหรับเด็กปฐมวัยต่อไป
๑๐.๕ เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติศีล ๕ สําหรับเด็กปฐมวัย และสามารถสื่อความหมาย
จับคู่ภาพที่สื่อความหมายตรงกับหลักศีล ๕ อย่างง่าย ๆ ได้
๑๐.๖ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ได้ตระหนักในส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จําเป็นแก่เด็กปฐมวัย
๑๐.๗ เด็กปฐมวัย ได้ใช้กิจ กรรมบํ า เพ็ญ ประโยชน์เพื่ อพั ฒ นาด้านร่างกาย กล้ ามเนื้อมัดใหญ่ และ
กล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
๑๐.๘ เด็กปฐมวัย ได้ใช้กิจกรรมบํ า เพ็ญ ประโยชน์ในการพัฒ นาด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม และ
ลักษณะนิสัยที่ดีในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป

๔๐

๔๑
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบั บ ปั จจุ บั นที่ใช้อยู่ เป็ นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิก เฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประชาชนต้อ งมีพ ฤติก รรมแตกต่างจากที่ เป็ นอยู่ในปั จจุบั น ไม่ใช้ ตําแหน่ งหน้ าที่ ในทางทุ จริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริ การสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยื น รัฐจะต้องให้ ความเป็ น อิส ระแก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นโดยยึดหลั กแห่ งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริ ก ารสาธารณะ รวมทั้ งมี ส่ ว นร่ว มในการตัด สิ น ใจแก้ ไขปั ญ หาในระดับ พื้ นที่ ส่ ว นการกํากับ ดู แลองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหาที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มี จํ านวนมาก และมากกว่ าคนทํ างานในหน่ ว ยราชการอื่ น ๆ จึงมี โอกาสหรือ ความเป็ น ไปได้ สู งที่
คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า
๔๑

๔๒
แม้ว่าโอกาสหรื อช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ ออกนอกลู่ นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสีย หายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลั กการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ มาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์ก ารบริห ารส่ วนตําบล
ตาเนิน ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
๔๒

๔๓
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย
1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน

๔๓

๔๔
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตาเนิน เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ
ทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการ
ที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน

๔๔

๔๕
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่
น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

๔๕

๔๖
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตาเนิน
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่ งที่ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ในการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะให้ แ ก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้ าที่ตามกฎหมายอื่น ที่กําหนดให้ องค์การบริห ารส่ วนตําบล มีห น้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้ บริการ
สาธารณะแก่ป ระชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริห ารส่วนตําบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีม ากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บ ริห ารไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญ าต ไปยังหั วหน้า
หน่ ว ยงาน ระดับ สํ านั ก กอง ซึ่งเป็ น อุป สรรคอย่า งยิ่งต่ อการให้ บ ริก าร ทํ าให้ การบริการเกิดความล่ าช้ า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า
ดังนั้ น เพื่อให้การบริห ารราชการเป็นไปตามหลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตาเนิน จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
(1) นายก มอบหมายให้รองนายก
(2) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
(3) ปลัด มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
๔๖

๔๗

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

๔๗

๔๘
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัล เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พั ฒ นาผลงาน ซึ่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลตาเนิ น ได้ ให้ ค วามสํ าคั ญ ในเรื่ อ งการพิ จ ารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพื่อกลั่นกรองการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญ ชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่ น กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่ วนตําบล
องค์การบริห ารส่ วนตําบลตาเนิ น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่น กรองการประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
พิ จ ารณาทบทวนผลการพิ จ ารณาการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการตามที่ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอมา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๔๘

๔๙
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๔๙

๕๐
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดีย วกัน และสอดคล้ องกับ การปฏิบั ติงานในระบบบั ญ ชีคอมพิ วเตอร์ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่นจึ งมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่ า ยประจํ า ปี และดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน

๕๐

๕๑
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

๕๑

๕๒
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้ มีการ
บริ ห ารราชการอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิ งภารกิ จของรัฐ และเกิด ประโยชน์สู งสุ ดกั บ
ประชาชนและการปฏิบั ติให้ เป็ น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพั ส ดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้อํานวยการกองคลัง
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จํ าแนกวิ ธีก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ างและคิด เป็ น ร้อ ยละของจํ านวนโครงการและร้อ ยละของจํ านวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๕๒

๕๓
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน

๕๓

๕๔
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

๕๔

๕๕
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ าบลตาเนิ น จะบริ ห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ป ระชาชน จะต้ อ ง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลตาเนิ น เป็ น ไปอย่ างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิด ประสิ ท ธิภ าพและเกิด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่น จึงมีค วามจําเป็ น ต้อ งจั ด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
ที่ดําเนินการตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นที่ตําบลตาเนิน

๕๕

๕๖
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนิน ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

๕๖

๕๗
โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการพั ส ดุของหน่ว ยงานบริห ารท้ องถิ่นส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 ข้อ 12 วรรคท้าย และประกาศกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 กัน ยายน 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0804/ว
1383 ลงวันที่ 33 เมษายน 2557 เรื่อง การดําเนินตามโครงการ “ท้องถิ่นไทยใสสะอาด” กําหนดให้
ในอําเภอหนึ่งให้องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลร่วมกันจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลระดับอําเภอขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมข่าวสารข้อมูลตลอดจน
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ และได้
กําหนดว่าให้องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลสามารถร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอํานวยการ
ของศูนย์ข้อมูล นั้น
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งในเขตพื้นที่อําเภอเนินสง่า ได้พิจารณาร่วมกันและกําหนดให้ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนะดับอําเภอเนินสง่า (ใช้สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอําเภอเนินสง่า) เป็นที่ตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเนินสง่า ตั้งแต่ปี 2545 เป็น
ต้นมา
ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ดําเนินงานเป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพ จึ้งได้จัดทําโครงการ
พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอเนินสง่า และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเนินสง่า ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ระดับอําเภอ และศูนย์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเนินสง่า ให้สามารถบริการหน่วยงานทาง
ราชการ และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อเป็นการประสานงานและสนองตอบโครงการท้องถิ่นไทยสะอาดของกระทรวงมหาดไทย
3.3 เพื่อให้ การดําเนิ น งานทางด้านธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย
4.1 ปรับปรุงสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเนินสง่าให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์ การบริหารส่วนตําบล ระดับอําเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเนินสง่า
4.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สํานักงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จ้าง
เหมา) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 อัตรา เพื่อประจําศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕๗

๕๘
5. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. งบประมาณดาเนินการ
จํานวน 37,000 บาท
7. สถานที่ดาเนินการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเนินสง่า และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ระดับอําเภอ
เนินสง่า ที่ว่าการอําเภอเนินสง่า ชั้น 1
8. วิธีการดาเนินการ
8.1 นําโครงการเข้าหารือและขอมติที่ประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น อําเภอเนินสง่า
8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้แก่องค์ก ารบริหาร
ส่วนตําบลหนองฉิม รับผิดชอบเป็นหน่วยดําเนินการและหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ
8.3 ดําเนินการตามแผนงานโครงการ
8.4 ท้องถิ่นอําเภอเนินสง่ารับมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ
8.5 สรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานศูนย์รวมข้อมูลฯ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบจ้างเหมารายเดือน จํานวน 1 อัตรา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ภาครัฐ ประชาชน
และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่นไทยใสสะอาดของกระทรวงมหาดไทย
9.3 ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.4 การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
9.5 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

๕๘

๕๙
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าที่ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สารธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการ
มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จ ะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามวิธีก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี คํ านึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้ ก ารบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ประกอบกับ จั งหวัด แจ้งให้ องค์การบริห ารส่ ว นตํ าบลดําเนิน การสํ ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้ างสถาบั น การศึกษาระดับ อุดมศึกษาของรัฐที่ มีการสอนในระดับปริญ ญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี
๕๙

๖๐
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบที่
กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
จ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ 20,000 บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสํ ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริห ารงานขององค์การบริห ารส่ว น
ตําบลตาเนิน จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๖๐

๖๑
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้ องค์การบริห ารส่ วนตําบลมีห น้าที่ต้องทําอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ บริการ
เป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า
ไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้ าหน้ าที่ ถือเป็ น พฤติ กรรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ ทั้ งผู้ มาขอรั บ บริก ารและผู้ ให้ บ ริก าร ส่ งผลต่อ มาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธี การบริ ห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ ดี และให้ คํ านึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการ
บ้ านเมื อ งที่ ดี ได้ แ ก่ การบริ ห ารราชการเพื่ อ บรรลุ เป้ า หมายโดยก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน มี
ประสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ าในเชิ งภารกิ จของรัฐ ไม่ มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานเกิ ด ความจําเป็ น และ
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทําการประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
๖๑

๖๒
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุ ป ผลการให้ บ ริ การตามแบบประเมิน ความพึ ง พอใจเป็ น รายสั ปดาห์ /รายเดือ น เพื่ อ นํามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มี ก ารใช้ บั ต รคิ ว สํ า หรั บ ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนตามลํ าดั บ ก่ อ นหลั ง สํ าหรั บ หน่ ว ยงานที่
ให้บริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

๖๒

๖๓
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ตามกฎหมายเป็น
สําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาํ บลตาเนิน
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
๖๓

๖๔
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้ จ ริ งและพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเมอบอํานาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มี ระบบการรับ ฟั งข้อร้ องเรี ย นหรือ มีก ารสอบถามจากภาคประชาชน และนํ า ผลดังกล่ าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําให้ภ าพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

๖๔

๖๕
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดําเนิ น การดั งกล่ าวเป็ น ไปตามกรอบรวมทั้ งทิ ศทางและแนวทางการบริห ารราชการดังกล่ าว จึงได้มี ก าร
ประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้ นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่ ว ถึ ง และแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในเขตตํ า บลตาเนิ น ให้ กั บ ประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลตาเนิน และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน

๖๕

๖๖
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํ า /เตรีย มแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัว อย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องใน
การจั ด ทํ า โครงการมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 - 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้

๖๖

๖๗
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็ นการช่วยเพิ่มประสิ ทธิภ าพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ ายของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริห ารราชการขององค์การบริห ารส่ วนตําบลตาเนิ น ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ ตามที่
กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖๗

๖๘
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก ปลัดปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ

๖๘

๖๙
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดอบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. 2537 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตําบลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นตําบล พ.ศ. 2537 แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตาเนิ น ต้องเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้ น เพื่อให้การบริห ารราชการเป็นไปตามหลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็ น การลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ ได้ รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป็ น ธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อ ป้ อ งกัน การผู ก ขาดอํ านาจหน้ าที่ ในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อั น อาจเป็ น เหตุ แ ห่ งการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
๖๙

๗๐
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

๗๐

๗๑
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : วันแม่แห่งชาติ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ว ยวัน ที่ ๑๒ สิ งหาคม ของทุก ปี เป็ นวัน เฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และทางรัฐบาลได้กาหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ กาหนด
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ ที่มี
บทบาทสาคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพื่อเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี
ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นาถ แม่ของ
แผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน จึงร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดทั้งชุมชน วัด และโรงเรียน
ในเขตตาบลตาเนิน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน
เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจัดทาโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม ) ขึ้น ทั้งนี้เพื่อถวาย
เป็ น พระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมาน
สามัคคีแก่ประชาชนในชุมชนแล้วยังร่วมส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้ราลึกนึกถึงคุณงามความดีของแม่ตนเองด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ เป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มพลังมวลชน ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กาเนิดซึ่ง
เป็นผู้มี พระคุณอย่างสูง มีความสาคัญยิ่งต่อครอบครัวและสังคม
๓.๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังสามัคคีของส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน
ในการร่วมใจกันจัดกิจกรรม
๔. เป้าหมาย
๔.๑ หน่วยงานส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน ชุมชน วัด โรงเรียน ในเขตตาบลตาเนิน
๔.๒ คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานอบต. ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างทุกคน
๔.๓ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๔.๔ คณะครู และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕

ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อการปรึกษาหารือในการจัดทาโครงการ และกิจกรรม
เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดงาน
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวน ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรม
ประสานผู้นาชุมชน เพื่อการคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน
๗๑

๗๒
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
๘. งบประมาณ
30,000 บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระ-นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
๙.๒ เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ที่เป็นแม่ของแผ่นดิน
๙.๓ เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กาเนิด
๙.๔ เกิดความรัก ความสมัคร สมานสามัคคีในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
๙.๕ เกิดชุมชนเข้มแข็งทุกคนอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

โครงการที่ ๒
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทําให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
๗๒

๗๓
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนิน จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระทําความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูค่ วามอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจํานวนไม่น้อยกว่า
10 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน สื่อสังคม (Social Media)
เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
โครงการที่ 1

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
2. หลักการและเหตุผล
๗๓

๗๔
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒ นาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุ นให้คนดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตําบลตาเนิน ผู้ที่ทํา
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินอย่างสม่ําเสมอองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตาเนิน จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทํา
คุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และ
จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ตาเนินมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกํา ลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตาเนิน
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนิ น มีค่ านิ ย ม ยกย่ อง เชิ ด ชู และเห็ น คุ ณ ค่ าของการประพฤติป ฏิ บั ติ ต นตามหลั ก คุณ ธรรมและ
จริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
-ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
-ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ตําบลตาเนิน อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดํา เนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
๗๔

๗๕
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุ คคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
เด็ ก เยาวชนและองค์ ก รที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จกรรมด้ านศาสนา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ที่ เป็ น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น
ในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นทีต่ ําบลตาเนิน
5. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
-ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
-ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
๗๕

๗๖
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํา รัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํา รงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒ น์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทํา การผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่าย
ทําให้ ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิ ตสู งขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่ าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ํา ฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้
เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทํา นาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับ คลองส่งน้ํา
ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ําจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว
เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่การ
ทํานาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัย
การผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ําน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ
พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลตาเนิ น ได้ เห็ น ความสํ า คั ญ ของการส่ งเสริม การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดํา เนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลํา ดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจํ า ตําบลตาเนิ น คัดเลื อกประชาชนที่ปฏิ บัติตนตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ํา และต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนาผลิตผลที่เหลื อจากการบริโภคไป
เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ํา ต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้
จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจํา
๗๖

๗๗
ศูน ย์ เรี ยนรู้โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดํา ริ ศูนย์ส าธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตั วอย่างให้ แก่
เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิต
อีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
4. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลตาเนิน
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม
7. งบประมาณดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
งานส่งเสริมการเกษตร สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จานวน 100 คน
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลตาเนินได้
10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสานมีเกษตรกร
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
๗๗

๗๘
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ย นพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนั ก ถึ งความรั บ ผิ ด ชอบและการมี ส่ ว นร่ว มในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริต ภายในองค์ ก รของผู้ บ ริห ารและ
เจ้ าหน้ าที่ ถึงแม้จ ะเป็ น สิ่ งที่ย ากต่อการดําเนิ นงานก็ตาม แต่เป็ นสิ่ งสํ าคัญ ที่ห น่ว ยงานต้องสร้างให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดั ช นี ในการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต ตามแนวทางการบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดขี ึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่ การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ บุ คลากรปฏิบั ติร าชการด้วยความซื่อสั ตย์ สุ จริต มีคุณ ธรรม ตามแนวทางการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
๗๘

๗๙
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน”
2. หลักการและเหตุผล
๗๙

๘๐
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบั ติราชการให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบั ติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ งมาตรา 45 กํ าหนดให้ ส่ ว นราชการ จั ด ให้ มี ค ณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน กับปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัด ทําข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้ อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ
ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๘๐

๘๑
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด
เป็นต้น
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัว ชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก ารดํ าเนิ น การเป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ กํ าหนด และการมี ส่ ว นร่ว มของผู้ บ ริห ารของ
หน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่ อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็น ไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
6. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผ ลการปฏิบั ติราชการอยู่ ในระดับดีเลิ ศ/ดี
เยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ได้รับ
5
4
3
2
1

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
๘๑

๘๒
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่ อการตรวจสอบ ควบคุ ม ดูแ ล การปฏิ บั ติ ราชการขององค์ การบริห ารส่ ว นตําบลตาเนิ น เนื่ อ งจากเห็ น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.
,จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริห ารส่ วนตําบล ยังให้ ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้ มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หั วหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไป
ยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ ทราบผลการวิ นิ จ ฉั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบีย บกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิ บัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เพื่อ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
๘๒

๘๓
- ทุ ก สํ า นั ก /กอง ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยตรวจสอบที่ ได้ ดํ าเนิ น การตามอํ านาจหน้ าที่ เพื่ อ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลตาเนิ น มี ม าตรการจั ด การ กรณี ได้ รั บ ทราบหรื อ รั บ แจ้ ง หรื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
๘๓

๘๔
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริ ต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๘๔

๘๕
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
2.5.3 ด าเนิ น การให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กรณี มี เรื่ อ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา องค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินขึ้น
เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรียนขององค์การบริหารส่ วน
ตําบลตาเนิ น ให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสี ย คู่สั ญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
๘๕

๘๖
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ โดย
มิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบ ริห ารส่วน
ตําบลตาเนิน จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริห ารส่ว นตําบลตาเนิน ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิช อบขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรีย นในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
๘๖

๘๗
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นว่ า มี มู ล และเข้ า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
โครงการที่ 1
๘๗

๘๘
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทาค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อโมเมนเนม
รายปีเว็ปไซต์ ของ อบต.ตาเนิน”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้อ งจั ด ให้ มี ข้อ มูล ข่าวสารของราชการอย่ างน้ อยตามที่ ก ฎหมายกําหนดไว้ให้ ป ระชาชนเข้ าตรวจดู โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตาเนิน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 เว็ปไซต์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไปและมี การจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผล
เสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : อบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่พนักงานส่วนตาบลและ
ประชาชนในตาบลตาเนิน
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
๘๘

๘๙
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํา งานที่
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทํางานคือการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรื อ ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิ จ หรือ ราชการส่ ว น
ท้องถิ่น” และตามพระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดํา เนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการทางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน มีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน และประชาชนทั่วไป
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.2 เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในตําบลตาเนิน ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
3. กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน และประชาชนทั่วไปในตําบล
ตาเนิน
4. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
7. งบประมาณดาเนินการ
๘๙

๙๐
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จํานวน 50,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน และประชาชนทั่วไปใน
ตําบลตาเนิน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9.2 พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง
9.3 ประชาชนในตําบลตาเนิน ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้ อ บั งคั บ ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ ให้ ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริห ารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
๙๐

๙๑
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ สํ า คั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โ อกาสได้ ต รวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล

๙๑

๙๒
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้น
ไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

๙๒

๙๓
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาวารสาร อบต.
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็ กทรอนิ กส์ ต่างๆ ที่ทัน สมัย และมีประสิ ทธิภ าพสู ง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดําเนิ น งานผ่านสื่ อการประชาสั มพันธ์ เพื่อให้ บรรลุ ผลสํ าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็น ความเกี่ยวโยงกัน ของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสั มพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงจําเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลและประชาชน
4. เป้าหมาย
จัดทําวารสารรายงานประจําปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน

๙๓

๙๔
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตาเนิน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้ว ยพระราชบั ญ ญั ติข้อ มูล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กํ าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สํา คัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สํ า คั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ านทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ าวสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท์ เฉพาะการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางสื่ อ สิ่ ง พิ มพ์ ต่ า งๆ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํา นาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๙๔

๙๕
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

๙๕

๙๖
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม
มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
6 ) พ.ศ. 2552 โดยใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเครื่องมือนําสู่การปฏิบัติและเป็นกรอบ
ในการทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี และงบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม โดยอาศั ย อํ า นาจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ
7 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จ้างแนวทางการพัฒ นาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เ พื่อนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ดังนั้น เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม หมู่บ้าน ชุมชน ให้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ในเรื่องของการจัดทํา
แผนพัฒ นาชุมชน ที่ส อดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์และแนวทางการพั ฒ นาขององค์การบริห ารส่ วนตําบล โดย
แผนพัฒ นาชุมชนได้ส นองตอบปั ญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการลดขั้นตอน
กระบวนการและความซ้ําซ้ อนในการจั ดทํ าแผนขององค์การบริห ารส่ วนตําบล ที่ อาจเชิญ คณะกรรมการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล มาเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นใน
การจัดทําแผนชุมชน พร้อมกันทีเดียว และเพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท
0810.2/0600 ลงวัน ที่ 29 มกราคม 2559 กําหนดแนวทางและหลั กเกณฑ์ การจัด ทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริการส่วนตําบลตาเนิน จึงได้จัดทํา “จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป”ี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝ่าย ลําดับความสําคัญ และนําข้อสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน นําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินภายใต้การบริหารงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๙๖
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3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
4. เป้าหมาย
๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
2. ผู้นําชุมชน (กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.)
3. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
4. ผู้แทนกลุ่มประชาชนและประชาชนในพื้นที่
5. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทําหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
2. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ประชุมประชาคมตําบล เพื่อนําปัญหาความต้องการจากประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดลําดับ
ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
4. ประเมินผลโครงการ
7. งบประมาณ
50,000 บาท
8. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝ่าย ลําดับความสําคัญ และนําข้อสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน
2. องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินสามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน นําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ภายใต้การบริหารงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอน
๙๗
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กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
11. การติดตามและประเมินผล
1. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วนประชาคมตําบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบติดตามประเมินผล
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.ตาเนินพบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้ มี ก ารบริ ก ารประชาชนในด้ านต่ างๆ ที่ อ ยู่ ในอํ านาจหน้ าที่ ด้ ว ยความรวดเร็ว มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก
จึงได้จัดทําโครงการอบต.ตาเนินพบประชาชน เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการ
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือ
หากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนิน ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่ อเสริ ม สร้างความสั มพั น ธ์อัน ดี ระหว่างบุ ค ลากรขององค์ การบริห ารส่ ว นตําบลตาเนิ น กั บ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
กําหนดให้ออกเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
๙๘
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3. ประสานงานกับ ทุกกองทุกฝ่ าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ ที่จะนําไปให้ บ ริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินทั้งหมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
7. วิธีดาเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสั ม พั น ธ์ให้ ป ระชาชนทราบล่ ว งหน้ าทางเสี ย งตามสาย และรถประชาสั ม พั น ธ์
เคลื่อนที่
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. ระยะเวลาดาเนินการ
กํ า หนดออกให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลตาเนิ น เคลื่ อ นที่ ร่ ว มกั บ การประชุ ม เวที ป ระชาคมทํ า
แผนพัฒนาชุมชน
9. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
11.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ใ นเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ซึ่งได้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนิน อย่างทั่วถึง
11.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตาเนิน และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่ อให้ ผู้ ร้ องได้ รั บ ทราบขั้น ตอนของการดํ าเนิ น การเรื่องร้องเรีย นร้อ งทุ กข์ และส่ งเสริม ภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

๑๐๐

๑๐๑
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์ ก รจั ด ทํ าแผนพั ฒ นา ข้อ 7 - ข้อ 12 กํ าหนดให้ มี อ งค์ ก รและโครงสร้างขององค์ ก รจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บล มี อ งค์ ก รในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี ให้ สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กําหนดด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๑๐๑

๑๐๒
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ด้านการจั ดซื้อจัดจ้ างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในรอบปี งบประมาณ และส่ งเสริมให้ ภ าคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริห ารส่ วน
ตําบลตาเนิน อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ตาเนิน อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้อ งกับองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ใน
หลายๆ ส่ ว น เช่น ให้ ตัว แทนประชาคมมี ส่ วนร่ว มเป็ นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้ว ยการพัส ดุ เช่น เป็ น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ดําเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนิน
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
๑๐๒

๑๐๓
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต่อไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้จัดทําโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน
3.3 เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ
3. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
4. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การจัดทําแผนการดําเนินงาน
๑๐๓

๑๐๔
6. การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
7. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตาเนิน
8. การติดตามและประเมินผล
9. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตํ าบลตาเนิ น เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ งยังช่ ว ยป้ อ งกั น หรือ ลดความเสี่ ย งจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็ นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ กํ า หนด โดยผู้ บ ริ ห ารสามารถนํ า แผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็ นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตาเนิน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

๑๐๔

๑๐๕
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อจั ดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตําบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล และตั ว เลขต่ า งๆ ด้ ว ยเทคนิ ค และวิ ธีก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
๑๐๕

๑๐๖
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กํา หนด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกําหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
๑๐๖

๑๐๗
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๑๐๗

๑๐๘
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารื อต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่ วไหลทําให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่ งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิ ทธิภ าพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมิน และการบริห ารความเสี่ย งการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒ นาให้ ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่ อให้ มีข้อมูล และรายงานทางการเงินที่ ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่น ใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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4. เป้าหมาย
เพื่ อให้ ก ารควบคุ ม ภายในขององค์ การบริห ารส่ ว นตํ าบลตาเนิ น เป็ น ไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบ ล
ป่าบอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

๑๐๙

๑๑๐
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้ มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
๑๑๐

๑๑๑
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่ อนตํ าแหน่ ง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนั งสือสั่ งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มี การแจ้ งผู้ ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ท ราบโดยการบั น ทึ กข้ อความแจ้งผู้ มี คุณ สมบั ติที่ จ ะเลื่ อนระดั บ /เลื่ อ น
ตําแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ ข อรั บ การประเมิ น สามารถซั ก ถามข้ อ สงสั ย หรื อ โต้ แ ย้ ง ผลการประเมิ น หรื อ ตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ /การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จะออกคําสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
(ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่ วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตั ดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
๑๑๑
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- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบลตาเนิน ออกคํ าสั่ งการเลื่ อนขั้น เงินเดือนตามมติค ณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กําหนดเป็ น ระดั บ ขั้ น ของความสํ าเร็จ แบ่ งเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดั บ โดยพิ จ ารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

๑๑๒

๑๑๓
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิ กเงิน ออกจากคลั งขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นได้ สํ าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิ นของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ก็เช่น เดียวกัน ต้องมีการดําเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลั ง องค์การบริห ารส่ วนตําบลตาเนิน จึงได้ ริเริ่มกิจกรรมเพื่ อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. วิธีการดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมิน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็ น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๑๑๓

๑๑๔
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล
ป่าบอนทําให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน

๑๑๔

๑๑๕
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุท ธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริ ห ารส่ วนตําบลทุ กขั้น ตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ ข้อมู ล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒ นาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
สําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย

๑๑๕

๑๑๖
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์ การบริหารส่วนตําบลตาเนิน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

๑๑๖

๑๑๗
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒ นาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
๑๑๗

๑๑๘
6.3 แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการฝึ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุ คคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้รับการฝึกอบรม

๑๑๘

๑๑๙
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่ น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้ อ งทํ าหน้ าที่ ข องตนอย่ างเข้ ม แข็ ง เพื่ อ เสริม สร้างแนวคิ ด ประชาธิป ไตยและการมี ส่ ว นร่ ว มโดยให้ มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการทํางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

๑๑๙

๑๒๐
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ผลลัพธ์
การพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลตาเนิ น เป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

๑๒๐

๑๒๑
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทํา
คอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น
6.2 เชิญ คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็ นคณะกรรมการเฝ้ าระวังการคอร์รัป ชั่ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน

๑๒๑

๑๒๒
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุ มชนมี ความรู้ ความเข้าใจเรื่อ งการคอร์รัป ชั่ น และสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่ นใน
ตําบล
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีบ ริห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ดี และให้ คํานึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้ว ยหลั กเกณฑ์ ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมือ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐ บาลในการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่ นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึ ง ระดั บ ชาติ ซึ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลตาเนิ น ภารกิ จ หน้ า ที่ ในการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น ให้ มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒ นาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒ นาท้ องถิ่น จึงเป็นสิ่ งจําเป็ น
โดยเฉพาะเครื อ ข่ า ยด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ซึ่ งเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ภ าครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินใน
การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้
จัดทํ ามาตรการส่ งเสริ มและพัฒ นาเครือข่ายด้านการป้ องกันการทุ จริตขึ้น เพื่ อส่ งเสริม และสนั บสนุ นการ
ดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตาํ บลตาเนิน

๑๒๒

๑๒๓
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบลตาเนินเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นทีต่ าํ บลตาเนิน
6. วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตตําบลตาเนิน
2. จั ดทํ าฐานข้ อมู ล บุ คคล องค์ กร ส่ ว นราชการ และองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ทุ ก แห่ งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนิน ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
4. ส่งเสริมสนั บสนุน และอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน กับบุคคล องค์กร
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลตาเนิน

๑๒๓

๑๒๔
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลตาเนิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตําบลตาเนิน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
3,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
๑๒๔
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