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***********************
ดวยคณะรัฐ มนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ไดมีมติเห็น ชอบยุทธศาสตรชาติ วาดวยการ
ป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ตามที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให
หนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ
สํานักงาน ป.ป.ช. เห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีค วามสําคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนาทองถิ่น โดยมี
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนเครื่องมือกําหนดทิศทางในการบริหารทองถิ่น ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตาม
มติคณะรัฐมนตรี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม นั้น
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป (พ.ศ. 2562 - 2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน สรางระบบราชการที่มีความ
โปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูล
ข าวสาร ปรั บ ปรุ งระบบการปฏิ บั ติ งานให เ กิ ด ความโปร งใสมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเพื่ อ ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค จึ ง
ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป (พ.ศ.2562 - 2564)ดังกลาวรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561

(นายปฏิภาณ ปทุมสูตร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร

การวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด การทุ จ ริ ต ในองค ก รขององค การบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ งกระบ่ํ า
มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและ
การปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดั บทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริ ต ซึ่งโอกาสดังกล าวเกิดขึ้ นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอี ก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร ง ใส การทุ จ ริ ต ในป จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด…

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ -จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือว าเป นเครื่องวัดความดี ของคน แตในปจ จุบัน พบว า คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลั วบาป
น อยลง และมี ความเห็ น แก ตั ว มากยิ่ งขึ้ น มองแต ป ระโยชน ส ว นตนเป น ที่ ตั้ งมากกว าที่ จ ะยึ ด ผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

2. หลักการ…
๒

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้ อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน ปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเ สมอ ซึ่ งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํ านาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองส วนทองถิ่น อยางยิ่ง สงผลให ภาพลักษณ ของประเทศไทยเรื่องการทุ จริตคอร รัปชั นมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ ใชประเมิน การทุ จริตคอรรัปชันทั่วโลกที่ จัดโดยองค กรเพื่ อความโปร งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง
3 คะแนน จากป 2558 ได ลํ าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ ง สามารถสะท อนให เห็ นว าประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุ จริต ไม วาจะเป น การเป นประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดว ยการตอตานการทุจริ ต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกั บการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง

ปจจุบัน...
๓

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ที่ประชาชนไมเ พิกเฉยตอการทุ จริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมื อจากฝ ายการเมือง หนวยงานของรั ฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสั ยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้ นได นั้น การบริห ารงานภาครัฐต องมี ระดับธรรมาภิบ าลที่ สูงขึ้น เจาหนาที่ของรั ฐและประชาชนต องมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดั งนั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น การขั บ เคลื่ อนด านการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต บั ง เกิ ด ผลเป น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับ การ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปน รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะ
นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา รวมถึงประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริห ารส ว นตํ าบลทุ งกระบ่ํา เปนไปตามหลั กบริหารกิ จการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
4. เปาหมาย…
๔

4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
รวมถึงประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่ง
การสรางคานิยม
และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลทุ ง กระบ่ํ า สามารถบริ ห ารราชการเป น ไปตามหลั กบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มคี วามเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทุ งกระบ่ํ า ทั้ งจากภายในและภายนอกองค กรที่ มีความเข มแข็ งในการเฝ าระวั ง
การทุจริต
5) องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป
(พ.ศ. 2562 – 2564)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
บุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการ
การเมือง
ฝายสภาทองถิ่น
และฝายประจํา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

1.1.1.ดวยการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน
(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
(2) ตั้งปณิธานความดี ป
มหามงคล ของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

5,000

5,000

5,000

20,000

20,000

1.1.2 ดวยความ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
(1) โครงการอบรม
20,000
คุณธรรมจริยธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ขาราชการและพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
200,000
(2) โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทองถิ่น
1.1.3 ดวยการไมกระทํา
ใหเกิดการขัดกันแหง
ผลประโยชน/
ผลประโยชนทับซอน
(1) กิจกรรมใหความรู
เรื่อง ผลประโยชนทับ
ซอนใหกับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
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0

200,000 200,000

0

0

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

(2) มาตรการ “ปลูกฝง
องคความรูใหมีความ
เขาใจเกี่ยวกับ Conflict
of Interest”
รวม ภารกิจตาม
จํานวน 4 โครงการ 225,000
มิติ 1.1
1 กิจกรรม
1 มาตรการ
1.2 การสราง
1.2.1 สรางจิตสํานึกและ
จิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ความตระหนักแก ตอตานการทุจริต
ประชาชนทุกภาค 1) โครงการพัฒนา
30,000
สวนในทองถิ่น
องคกรสตรี ในการอบรม
ศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพกลุม สตรีแมบาน
และกลุม อสม.
1.2.2 ในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ
1) โครงการสงเสริมการ
20,000
อนุรักษทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอม
2) โครงการอนุรักษ
500,000
พันธุกรรมอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ
องคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
1.2.3 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
1)โครงการสรางอาชีพ
10,000
สรางรายได ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม ภารกิจตาม จํานวน 4 โครงการ
560,000
มิติ 1.2
1.3 การสราง
1.3.1 ในความซื่อสัตย
จิตสํานึกและ
สุจริต
ความตระหนักแก 1) โครงการประกวดคํา
2,000
เด็กและเยาวชน ขวัญตอตานทุจริต
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225,000

225,000

30,000

30,000

20,000

20,000

500,000

500,000

10,000

10,000

560,000

560,000

2,000

2,000

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(2) โครงการอบรมผูด ูแล 20,000
20,000
20,000
เด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา
1.3.2 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต
(1) โครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็กและเยาวชนองคการ
บริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา (กิจกรรม “โตไป
ไมโกง”)
(2)โครงการอบรม
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในกลุมเด็ก
และเยาวชน

10,000

10,000

10,000

25,000

25,000

25,000

1.3.3..ใหมีจิตสาธารณะ
5,000
5,000
5,000
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย
รวม ภารกิจตาม จํานวน 5 โครงการ
62,000
62,000
62,000
มิติ 1.3
1 มาตรการ
847,000 847,000 847,000
1 กิจกรรม
รวม มิติ ที่ 1
13 โครงการ
มิติ 2
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. การบริหาร 2.1 แสดง
(1)กิจกรรมประกาศ
0
0
0
ราชการเพื่อ เจตจํานงทาง
เจตจํานงตอตานการ
ปองกันการ
การเมืองในการ
ทุจริตของผูบริหาร
ทุจริต
ตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบล
ของผูบริหาร
ทุงกระบ่ํา
รวมภารกิจตาม จํานวน 1 กิจกรรม
0
0
0
มิติ 2.1

๘

หมายเหตุ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

2.2.1 สรางความโปรง
ในในการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรม
(1) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของ
นายกองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่าํ
ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่าํ
รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา
และหัวหนาสวนราชการ
(2) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 สรางความโปรงใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอยาง
เครงครัด
(1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
(3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจา ยเงิน
งบประมาณ”
(4) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง

๙

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.2
2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและ
ใชอํานาจหนาที่
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.2.3.สรางความโปรงใส
ในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
(1) โครงการจางสํารวจ
35,000
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
(2) กิจกรรมการใชบัตรคิว
0
ในการติดตอราชการ
(3) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
0
ประชาชน”
จํานวน 2 มาตรการ
35,000
6 กิจกรรม
2 โครงการ
2.3.1 จัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนินการ บริการ
ประชาชน เปดเผย ณ ที่
ทําการและในระบบ
สารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตั ิ
ราชการ
(3)กิจกรรมลดขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ใหบริการประชาชน
2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตั ิ
ราชการแทนหรือ

๑๐

35,000

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวม ภารกิจตาม
มิติ 2.3
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่
ประจักษ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ดําเนินการอื่นใดของผูม ี
อํานาจในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา
(3) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่าํ
ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่าํ
รองปลัดฯและหัวหนา
สวนราชการ
จํานวน 3 มาตรการ
2 กิจกรรม
1 โครงการ
2.4.1 ยกยองเชิดชู
เกียรติหนวยงาน/บุคคล
ที่มีความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม
(1) กิจกรรม "ประกาศ
เกียรติคณ
ุ แมดีเดนเนื่อง
ในวันแมแหงชาติ"
2.4.2. ยกยองเชิดชู
เกียรติที่ใหความ
ชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่น
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจติ สาธารณะ

๑๑

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.4.3. ยกยองเชิดชูเกียรติ 1,000
1,000
1,000
ที่ดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบตั ิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.4

จํานวน 3 กิจกรรม

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.5.1.ดําเนินการใหมี
ขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบตั ิหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บานเมืองที่ดี
(1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบตั ิราชการ
ขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่าํ ”
2.5.2. มีการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ราชการจังหวัด อําเภอที่ได
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ

๑๒

1,000

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา
(2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ”
(3) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรือ่ ง
รองเรียน”

มิติ
3. การ
สงเสริม
บทบาทและ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

2.5.3. ดําเนินการใหมีเจา
ที่ที่รับผิดชอบดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย
กรณีมเี รื่องรองเรียน
กลาวหาบุคคลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ
(1) มาตรการ “ดําเนินการ
0
0
0
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
กรณีมีบคุ คลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ําวาทุจริตและปฏิบตั ิ
ราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ”
รวมภารกิจตาม จํานวน 4 มาตรการ
0
0
0
มิติ 2.5
2 กิจกรรม
9 มาตรการ
36,000
36,000
36,000
14 กิจกรรม
รวม มิติที่ 2
3 โครงการ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.1 จัดใหมีและ 3.1.1.จัดใหมีศูนยขอมูล
เผยแพรขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวา
ขาวสารในชองทาง ดวยขอมูลขาวสารของ

๑๓

หมายเหตุ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

การมีสวนรวม ที่เปนการอํานวย
ของภาค
ความสะดวกแก
ประชาชน
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ทางราชการ
(1) โครงการจัดทํา
คาบริการพื้นที่เว็ปไซต
รายปและคาธรรม
เนียมซื้อโมเมนเนมรายป
เว็ปไซต องคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา
(2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา”
(3) โครงการใหความรู
แกพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ําและประชาชน
ทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540”
3.1.2.มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎขอบังคับที่กําหนดให
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบล
ทุง กระบ่ํา และการรับ
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ

๑๔

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
การเงินการคลัง”

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3.1.3. มีการปดประกาศ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชน
กับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน
(1) โครงการจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ
30,000
การดําเนินงานของ
องคกร
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 กิจกรรม
40,000
มิติ 3.1
3 โครงการ
3.2 การรับฟง
3.2.1 มีกระบวนการรับ
ความคิดเห็น การ ฟงความคิดเห็นของ
รับและตอบสนอง ประชาชนในการดําเนิน
เรื่องรองเรียน/
กิจการตามอํานาจหนาที่
รองทุกขของ
ขององคกรปกครองสวน
ประชาชน
ทองถิ่น โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการทีจ่ ะมีผลกระ
ทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในทองถิ่น
(1) โครงการจัดเวที
30,000
ประชาคมการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป
(2) โครงการดําเนินงาน
0
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
ขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่าํ
3.2.2.มีชองทางให
ประชาชนในทองถิ่น
สามารถรองเรียน/รองทุก
ไดโดยสะดวก
(1)โครงการองคการ
บริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ําเคลื่อนที่

๑๕

0

30,000

30,000

40,000

40,000

30,000

30,000

0

0

0

0

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3.2.3. มีรายงานหรือแจง
เปนลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกขทราบถึงการไดรับ
เรื่องระยะเวลาและผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ

รวมภารกิจตาม
มิติ 3.2
3.3 การสงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1 กิจกรรม
3 โครงการ
3.3.1.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทํางบประมาณ
(1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
(2) โครงการประชุม
ประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบล ประจําป
(3) กิจกรรมการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน
3.3.2. ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง

๑๖

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

30,000

30,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3.3.2ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 มาตรการ
มิติ 3.3
2 กิจกรรม
1 โครงการ
2 มาตรการ
5 กิจกรรม
รวม มิติที่ 3
7 โครงการ
มิติ 4

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

4.1.1.มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล
(1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป
(2) กิจกรรมจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
การควบคุมภายใน
4.1.2.มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการให
มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ ง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล

๑๗

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

70,000

70,000

70,000

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 กิจกรรม
มิติ 4.1
1 โครงการ
4.2 การสนับสนุน 4.2.1.สงเสริมให
ให ภาคประชาชน ประชาชนมีสวนรวม
มีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
ตรวจสอบการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
ปฏิบตั ิหรือการ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน
บริหารราชการ
ยาย ขาราชการ พนักงาน
ตามชองทางที่
ลูกจาง
สามารถ
(1) มาตรการสงเสริมให
ดําเนินการได
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย
4.2.2.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ
(1) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
4.2.3.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
จัดหาพัสดุ
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนหมูบาน
หรือชุมชน

๑๘

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
รวมภารกิจตาม
มิติ 4.2
4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
จํานวน 1 มาตรการ
2 กิจกรรม
4.3.1.สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรู
ความเขาใจการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวของไดกําหนดไว
(1) กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่น

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.3

4.3.2.สงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวของได
กําหนดไวโดยไมฝกใฝ
ฝายใด
(1)โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทองถิ่น
(2) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
จํานวน 2 กิจกรรม
1 โครง

4.4 เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ

4.4.1.สงเสริมใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต
(1) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน

๑๙

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

0

0

0

200,000

200,000

200,000

0

0

0

200,000

200,000

200,000

0

0

0

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ตอตานการ ทุจริต (2) มาตรการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดาน
การปองกันการทุจริต

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.4

รวมมิติที่ 4
รวมทั้ง 4 มิติ

4.4.2.บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต
(1) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต
จํานวน 2 มาตรการ
1 กิจกรรม
3 มาตรการ
7 กิจกรรม
2 โครงการ
15 มาตรการ
27 กิจกรรม
25 โครงการ

๒๐

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

203,000

203,000

203,000

1,156,000

1,156,000

1,156,000

หมายเหตุ

สวนที่ 3
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเป นการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอกี ดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรัง
ที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาค
สวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น
ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ
จึ ง นั บ เป น การส ง สั ญ ญาณเชิ ง บวกให เ ห็ น ว า ประเทศไทยมี พั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น แล ว
แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ ง
ประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได (Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั กการมี ส ว นร ว ม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย
วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
๒๑

ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา องคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่ อให ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น บุ คลากรขององค กรมี ความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งหลั กธรรมาภิ บ าล
คุณธรรม และจริยธรรม
3.2. เพื่อใหผูบริ หารท องถิ่น บุคลากรมีความรู ความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3.3. มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
3.4.ปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปรงใสและตรวจสอบได
3.5. เพื่ อให ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น บุ คลากรมี ความรู ความเข าใจในหลั กและแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
3.6. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.7. ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ และสรางความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
ใหแกบุคลากรในองคกร
3. 8. สงเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานใหแกเจาหนาที่
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
6.2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
6.3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
6.4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
6.5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการตั้งปณิธานความดี ปมหามงคล ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานหรือบันทึกการทําความดีประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการ
สรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและ
สามารถยอนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถ
ใชเปนหลักฐานในการอางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถ
วางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่
ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้นคลายกัน ทําใหทราบถึง
วิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันหรือบันทึกการทําความ
ดีดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อ
เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิด
ประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิต สํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และ
พนักงาน
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ
3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่
ไดรับมอบหมาย
3.4 ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่อยางไมขาดตกบกพรอง ตรงไปตรงมา
4. เปาหมาย
พนั ก งานองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลทุ ง กระบ่ํ า และพนั ก งานจ างขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ทุงกระบ่ํา
5. ระยะเวลา
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุก
วันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร
6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป
7. งบประมาณ
งบประมาณ 5,000 บาท
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8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได
10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตาม
กําหนด
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการและพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลไดใหความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนวนโยบาย
ไวหลายแหลงไดแก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติวา มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้นในหมวดที่ 5 มาตรา 78 (4) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อใหการพัฒนา
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิ จการบานเมือง
ที่ดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ
แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไววา
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการและการส งมอบบริ ห ารสาธารณะโดยจะเน น การพั ฒ นาข าราชการใน
ตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมทั้งจะวางมาตรการสําหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนที่เปนธรรม ตามผลงานเพื่อให
เกิ ด ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการพั ฒ นาผลงาน และ 8.15 เสริ ม สร า งมาตรฐานด า นคุ ธ รรมจริ ย ธรรมให แ ก
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมทั้งปองกัน
และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ ของรัฐอยางจริงจังเพื่อใหภาค
ราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย และดําเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก
ขอ 2 การซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพื่อสวนรวม
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
ขอ 11 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
ขอ 12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเอง
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องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และพนักงานจาง ทุกคน
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนศรัทธา เชื่อถือไววางใจ ยกยองและชื่นชมของสังคม และประชาชน
ทั่วไป
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดเห็นความสําคัญและความจําเปน
ในการนํานโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว มาสูการปฏิ บัติใหบัง
เกิ ดผล เป นรู ปธรรมซึ่ งแนวทางหนึ่งที่สํ าคั ญคื อการใหความรู สรางความเขาใจและสรางทั ศนคติ เกี่ ยวกั บ
คุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อให ผู เ ข าอบรมได มีความรู ความเข าใจ ความสํ าคั ญ ด านวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน
ใหความโปรงใส
2.2 เพื่อใหผู เข ารับ การอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ย วกั บผลประโยชน ทับ ซอน (Conflict of
Interest) ในการจัดซื้อจัดจาง
2.3 เพื่อปลูกจิตสํานึ กและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการทุจ ริตคอรัปชั่น ใหกับขาราชการและ
พนักงานจาง
2.4 เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรม นําความรู ที่ไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม
2.5 ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4. เปาหมาย
ประกอบดวย
1. พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. พนักงานจาง
5. วิธีการดําเนินการ
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย
6. ระยะเวลาการฝกอบรม
3 ป (ปงบประมาณ 2562-2564)
7. งบประมาณ
งบประมาณ 20,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
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10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ผู เข ารั บการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ความสํ าคั ญ ดานวินั ย คุณธรรม จริย ธรรมและ
ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน
ใหความโปรงใส
8.2 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)
ในการจัดซื้อจัดจาง
8.3 ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและ
ประชาชน
8.4 ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรู ที่ไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม
11.การประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําจะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใช
แบบทดสอบ
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการใหบริการงานสาธารณะ การบริหารงาน พัฒนา
ทองถิ่น ให ได รับ การพัฒ นาในด านโครงสรางพื้น ฐาน การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต การจั ดระเบี ยบชุมชนสั งคม
การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมการลงทุน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
อนุรักษประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น โดยการดําเนินงานมุงพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถ
พึ่งพาตนเองได
ดังนั้น คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ ในทองถิ่นซึ่งเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนางานในรูปแบบตางๆ
ของทองถิ่น ใหประชาชนอยูดี มีสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนมีความเขมแข็ง บุคลากรในทองถิ่น
จึงจําเปนตองมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ในการดําเนินงานตางๆ ซึ่งตองดําเนินงานในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ําขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในดานความรูความเขาใจการปฏิบัติงานดานงานบริหารใหกับ
คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3.2 เพื่อใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ทองถิ่นมีความรู ความสามารถ ดานการสงเสริมและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 เพื่อใหคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรู ความสามารถ ดานการสงเสริมอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อใหคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ สามารถนําความรู ความสามารถดานการสงเสริมและการ
สรางชุมชนเขมแข็ง
3.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและหนาที่ ในองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ําใหบรรลุตามวัตถุประสงค
3.6 เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกและพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
4.2สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
6. วิธีดําเนินการ
7.1 ประชุมวางแผนเตรียมการจัดโครงการอบรม
7.2 จัดทําโครงการเสนอผานปลัด เพื่อขออนุมัติดําเนินการอบรมจาก นายก อบต.ทุงกระบ่ํา
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7.3 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายตาง ๆ เพื่อการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย
7.4 ดําเนินการประชาสัมพันธ เปดรับผูเขารวมอบรม ตามโครงการ
7.5 ประสานสวนราชการที่เกี่ยวของ
7.6 ดําเนินการอบรมตามโครงการ
7.7 จัดซื้อ - จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ
7.8 ประเมินผลโครงการฯ (ดวยแบบประเมินกอนและหลังดําเนินโครงการ)
7.9 รายงานผลการประเมินโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
วงเงินงบประมาณ 200,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1. คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯมีศักยภาพในดานความรูความเขาใจการปฏิบัติงาน ดานงาน
บริหารงาน
10.2คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํามีความรู ความสามารถ
ดานการสงเสริมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.3คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ ขององคการบริหารสวนตําบลมีความรู ความสามารถ ดานการ
สงเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขยายผลและถายทอดแกกลุมอาชีพในตําบลทุงกระบ่ํา
10.4คณะผูบ ริห าร และสมาชิกสภาฯขององคการบริหารสว นตํ าบลทุงกระบ่ํ าสามารถนํ าความรู
ความสามารถดานการสงเสริมและการสรางชุมชนเขมแข็ง
10.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและหนาที่ ในองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ําใหบรรลุตามวัตถุประสงค
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหล านี้ เ ป น การกระทํ า ความผิ ด ทางจริ ย ธรรมของเจ า หน าที่ ข องรั ฐ ที่ ต องคํ านึ งถึ งผลประโยชน ส าธารณะ
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใช อิ ท ธิ พ ลตามอํ า นาจหน า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน ส ว นตั ว โดยก อ ให เ กิ ด ผลเสี ย ต อ
ผลประโยชน ส ว นรวม ผลประโยชน
ทั บ ซ อนมี ห ลากหลายรู ป แบบ ไม จํ ากั ด อยู ในรู ป ของตั ว เงิ น หรื อ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขา
ไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่
ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย ง กั น ระหว า งผลประโยชน ส ว นตนและผลประโยชน ส ว นรวม ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดั ง นั้ น องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ งกระบ่ํ า จึ งได จั ด กิ จ กรรมให ความรู ความเข า ใจการป องกั น
ผลประโยชนทับซอน
แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เพื่อปองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พนักงานจางเกี่ยวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพื่ อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธี การทํางานที่สุจ ริต โปร งใสของขาราชการและเจ าหนาที่ ของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีจิตสํานึก
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
3.4 มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
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3.5 เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน
3.6 มีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของตําแหนงตางๆ
4. เปาหมาย
พนั ก งานส ว นองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ ง กระบ่ํ า และพนั ก งานจ า งองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและ
สวนรวมไว เพื่อลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย
การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม
จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่
จะเขาใจสาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุ
ตางๆ ที่นําไปสูการทุจริต คอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปน
ปญหาเชิงโครงสร างที่เ กี่ย วข องกับ หลายมิติ ทั้ งมิ ติด านสังคม การเมื องและการบริ หารที่ สําคัญสะทอนถึ ง
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อ
สวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบั ติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและ
พนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใช
อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือ
ผลประโยชน ส ว นรวมย อมส ง ผลกระทบต อ สถาบั น ราชการ และสร า งความเสี ย หายต อ ประเทศชาติ และ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา
3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถื อหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
1. วางแผน/การถายทอดองคความรู
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการประชุมหรื อสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองค ความรู ให มีความเขาใจเกี่ย วกั บ Conflict
Interest
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาองคกรสตรี ในการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีแมบาน
และกลุม อสม.
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดมีการจัดตั้งกลุมสตรีและกลุมเกษตรกรขึ้น เพื่อใหคนใน
เขตตําบล- ทุงกระบ่ํามีสวนรวมกันอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีการแลกเปลี่ยนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
การสรางรายไดเสริมใหครอบครัว กลุมสตรีและกลุมเกษตรกรจึงมีการสรางองคความรูตาง ๆ ที่สามารถคนควา
หรือเพิ่มเติมจากหนวยงานได เพื่อเพิ่มทักษะความรู ความเขาใจ ในการประกอบอาชีพ เสริมสรางรายได หาก
รายได เ กิ ด การพั ฒ นา ความเป น อยู ข องประชาชนก็ จ ะดี ต ามไปด ว ย ซึ่ ง การพั ฒ นาในด า นต า ง ๆ ให มี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการประสานงานจากองคการบริหารสวนตําบลเลาขวัญลงไปสูกลุมสตรีและกลุม
เกษตรกร โดยจําเปนตองมีการพัฒนาความเปนอยูตลอดเวลา กลุมสตรีและกลุมเกษตรกรมีการพัฒนาในการ
สรางรายไดโดยใชภูมิปญญาชาวบาน สรางอาชีพเสริม เชน การทอผา การแปรรูป การจักรสาน โดยกลุมสตรี
และกลุมเกษตรกรจะมีการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นกันตลอดเวลา โดยไดรับ การสนับสนุนจากองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและกลุมเกษตรกรเพื่อพัฒนาความ
เปนอยูที่ดีขึ้นและวิวัฒนาการทันตอเหตุการณตาง ๆ ตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจ ทักษะ ในการเสริมสรางรายได
3.2 เพื่อตามรอยพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 เพื่อสรางรายไดใหเพิ่มมากขึ้น
3.4 เพื่อใหเกิดทางเลือกในการพัฒนางานดานการเกษตร
3.5 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหแกผูนํากลุมสตรีและกลุมเกษตรกร
3.6 เพื่อใหกลุมสตรีและกลุมเกษตรกรไดศึกษาและนํามาปรับใชอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
กลุมสตรี กลุมเกษตรกร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แจงหนังสือใหกลุมสตรีและกลุมเกษตรกรเขารวมโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ
6.2 ประชุมชี้แจงการศึกษาดูงานกลุมสตรีและกลุมเกษตรกร
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6.3 จัดรับฟงบรรยาย
6.4 เดินเยี่ยมชมโครงการที่ไปศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
6.5 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานกลุมสตรีและกลุมเกษตรกร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
วงเงินงบประมาณ 30,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ทักษะตาง ๆ เกี่ยวกับรายได
10.2 ทราบถึงวิถีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
10.3 กลุมสตรีและกลุมเกษตรกร มีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีใหมแบบผสมผสานมากขึ้น
10.4 เกิดทางเลือกใหมในการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
10.5 กลุ ม สตรี แ ละกลุ ม เกษตรกรมี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น เพื่ อ ประโยชน ใ นการใช
ชีวิตประจําวัน
11. การประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําจะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใช
แบบทดสอบ
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1.2.2.ในการรักษาประโยชนสาธารณะ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน กอใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ทองถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษทรัพยากรปาไม สามารถ
ชวยใหธรรมชาติมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปนการลดภาวะโลกรอน
“ดินและน้ํา ลมและฟา ปาและเขา รวมกันเขา คือทรัพยสิน แผนดินแม ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รัก
ดูแล เพื่อมอบแกหลานเหลนไทย ไปชั่วกาล” คําขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชการแกประชาชนชาวไทย ไดสะทอนเปนอยางดีถึงความเปน “นักอนุรักษ”
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระองคทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแนวแนในการอนุรักษผืนปาใหคนไทย
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตระหนังถึงความสําคัญ เกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนและสงเสริม
การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม ซึ่งเปนการสนองพระราบปณิธ านของสมเด็จพระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา บูรณาการรวมกับอุทยานแหงชาติน้ําตก
ทรายขาว ไดจัดทํา “โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ” เพื่ออบรมให
ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3. วัตถุประสงค
1 เพื่อใหเยาวชนและประชาชนไดรับรูถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
2 เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทา
ปญหาสภาวะโลกรอนในพื้นที่
3 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม
4 เพื่อเปนการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. กลุมเปาหมาย
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
4. วิธีการดําเนินการ
ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยาย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ 2562-2564)
๓๗

6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
7. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 20,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เยาชนและประชาชนไดรับรูถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2. เกิดกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทาปญหา
สภาวะโลกรอนในพื้นที่
3. เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม
4. เปนการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

๓๘

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล
จากที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ได ดํ าเนิ น กิ จ กรรมโครงการ อนุ รั ก ษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชกิจกรรมสํารวจเก็บ
รวบรวมพั นธุ กรรมพื ช กิ จกรรมปลู กรักษาพั นธุ กรรมพื ช กิจ กรรมอนุ รักษและใชป ระโยชน พัน ธุกรรมพื ช
กิจกรรมศูนยขอมูลพันพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืชกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ทางองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดรวมประชุมรับทราบการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จาก
พระราชดําริฯ และแนวทางที่ตําบลทุงกระบ่ํา ขอเขารวมสนองพระราชดําริ การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น โดยนําพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทําอยางไรใหชุมชน
ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และมีการทํา DNA Fingerprint ใน ชุมชน”
การนี้ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ชุมชน โรงเรียน ศาสนาสถาน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา
เห็นพองตองกันในการรวมสนองพระราชดําริ ในโครงการ อพ.สธ. โดยดําเนิน “โครงการอนุรักษพันธุกรรม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา” เพื่อเปนฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง
สูเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนแทแกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และประเทศชาติ
ตอไปในอนาคต
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
กิจกรรมสํารวจเก็บรวมรวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม
อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
๓. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่
4. วิธีการดําเนินการ
ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยายและรณรงคประชาสัมพันธ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ 2562-2564)
๓๙

6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
7. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 500,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สามารถสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. สามารถดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
กิจกรรมสํารวจเก็บรวมรวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม
อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
๓. สามารถจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

๔๐

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
โครงการอบรมให ค วามรู ส ร า งอาชี พ สร า งรายได ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป น
โครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่
ยากจนของราษฎร พรอมทั้งไดพระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผน
ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ใน
อนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมี
ฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง
โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะ หนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การ
พึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสราง
กระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถ วาง
แผนการผลิ ต ที่ ส อดคล องกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ และความพร อ มของเกษตรกรได ด ว ยตนเอง โดยใช
กระบวนการแบบมี สวนรวมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเลาขวัญ จึงจัดทําโครงการอบรม
ใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอย โอกาสทางสังคมและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค
3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ
3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุม เปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖2 – กันยายน พ.ศ. 25๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๑

9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
10.4 มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔๒

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1. ในความซื่อสัตยสุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยม
ที่ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพื่อทําใหทุกคนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่ ยอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน
หากปลอยใหคานิยมที่ไมถูกตองเชนนี้เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และสงผลเสียตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญ
ตอตานการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาที่เกิดขึ้นและ
พรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั นและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและ
แก ไขป ญหาทุ จ ริ ต ที่ ได ผ ลที่ สุ ด ตามพระราชบั ญญั ติ กําหนดแผนและขั้ น ตอนกระจายอํ านาจให แก องค ก ร
ปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให องคการบริ ห ารส ว นตําบลทุงกระบ่ํ า เมื องพั ทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคมและสติ ป ญญา ความรู มี คุณธรรมและจริ ย ธรรมในการดํ ารงชี วิ ต สามารถอยูร ว มกั บ ผู อื่น ได อย างมี
ความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเ ด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทํา
ความดี มีความซื่อสัตยสุจริต
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการตอตานการทุจริต
3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค

๔๓

4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่
เกิดขึ้นและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํากําหนด
5.5 ทําพิธีมอบวุฒิบัตรและของรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
7. งบประมาณดําเนินการ
จํานวนเงิน 2,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึง
การตอตานการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค

๔๔

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนและการปลูกฝงแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตใหคนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
และไมทุจริตจําเปนตองเริ่มตั้งแตในวัยเยาวการใหการศึกษาที่ยอมเปนสวนสําคัญและจําเปนโดยทั้งนี้การจะ
อบรมสั่งสอนใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมไดจําเปนตองเริ่มที่ครูบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูที่มีความรู
ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเลา
ขวัญ จึงมีความจําเปนเปนโดยเปนการเตรียมความพรอมใหพรอมกับการถายทอดวิชาการแนวคิดและปลูกฝง
ใหเด็กโตขึ้นไปอยางมีคุณภาพเปนคนดีของสังคม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมใหมีการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมในการถาย
ถอดปลูกฝงแนวคิดคุณธรรมจริยธรรมใหกับลูกศิษย
3.2 เพื่อใหเด็กไดเรียนรูและมีความตระหนักในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตวัยเยาวและโตขึ้นไมโกง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
6.2 การถายทอดการเรียนการสอนใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณธรรมจริยธรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
วงเงินงบประมาณ 20,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีของสังคมและเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
10.2 เด็กเล็กไดรับการปลูกฝงและถายทอดคุณธรรมจริยธรรมผานการเรียนการสอนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
๔๕

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ในปจ จุ บัน การทุจ ริต คอร รัป ชั นเปน ป ญหาที่ ทําลายสั งคมอย างรุน แรงและฝงรากลึก เป น
ปญหาที่สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน
นั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เมืองพัทยา
และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พิจารณาเห็นความสําคัญของ
ปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม ใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่
สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริต
คอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต
การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด
ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองใน
การกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน
เพื่อรักษาประโยชน สวนรวม
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จํานวน ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนํา
ความรูประสบการณที่ไดรับมาปรับใช กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
๔๖

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม

๔๗

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ:โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในกลุมเด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมและ
ความมั่นคงของชาติในอนาคตเยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและมีสติปญญาที่ดีแลว
ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรมเปนองคประกอบที่สําคัญในการดํา เนินชีวิตอีกดวยจึงจะเปนบุคคลที่เรียกวาเปน
มนุษยที่สมบูรณมีภูมิคุมกันยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พระพุทธศาสนาถือเปนแหลงรวมหลักธรรมคําสอนตนแบบและระบบจริยธรรมของสังคมไทยเด็กและ
เยาวชนควรไดรับการศึกษาเรียนรูคําสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติของชาวพุทธเพื่อเตรียมตัวให
พรอมสํ าหรั บการดํ าเนิน ชีวิต และบทบาทหนาที่ ที่พึงปฏิ บัติ ในสั งคมไดอย างกลมกลื นภายใตส ถานการณ ที่
อาจจะมีทั้งดีและไมดีเกิดขึ้นโดยสามารถแยกแยะชั่วดีและเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตอง
การอบรมคุ ณธรรมจริ ย ธรรมและพั ฒ นาจิ ต แก เ ด็ กเยาวชนเป น หน าที่ ของทุ กองค กรที่ จ ะต องให
ความสําคัญเปนอันดับแรกตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็กเยาวชนใหเปนคนดีเปนที่ตองการของ
สังคมและประชาชนทั่วไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขไดเด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็
เหมือนกับตนไมที่ขาดรากแกวไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุลเชนปจจุบันไดบานวัด
โรงเรียนตลอดจนสถาบันตางๆที่เกี่ยวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรมใหความรูที่ถูกตองสราง
ความเชื่อและความเห็นใหตรงตลอดจนติดตามเฝาระวังภัยสังคมตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยูทุก
ขณะดวยที่สําคัญคือสถาบันครอบครัวพอแมตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษสอนลูกให มีความ
พัฒนาการไปตามวัยสรางคานิยมการบริโภคที่ถูกตองและเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหนาแตปญหาทางสังคมก็มากขึ้นเปนลํา ดับเด็กและเยาวชน
เจริญวัยก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดานดังนั้นแนวโนมการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมาก
ขึ้นเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1เพื่อใหความรูแกเด็กและเยาวชนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
3.2เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ
ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง
๓.3 เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปจจุบัน
3.4เพื่อสรางความตระหนักในการสรางสุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิต
วิญญาณหรือปญญาโดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.5ปลูกจิตสํานึกเด็กและเยาวชนใหทําความดีไมเกี่ยวของกับอบายมุขและสิ่งเสพติดสรางพลังในการ
ลดละเลิกอบายมุขทั้งหลาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตําบลทุงกระบ่ํา
๔๘

5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1ติดตอประสานงานกับเจาของสถานที่ติดตอวิทยากร
6.2ประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูนําทางศาสนาผูนําทองถิ่นหัวหนาสวนราชการในทองถิ่น
6.3แตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวยผูนําทางศาสนาผูนําทองถิ่นหัวหนาสวนราชการในทองถิ่น
6.4วางแผนกําหนดวันเวลาสถานที่การฝกอบรมพรอมกําหนดตารางกิจกรรม
6.5. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
๖.6 ดําเนินโครงการตามวันเวลาที่กําหนด
6.7ประเมินโครงการขอดีขอเสียอุปสรรคปญหาที่พบแลวรายงานใหผูบริหารทราบตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
วงเงินงบประมาณ 25,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1เด็กและเยาวชนไดรับความรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
10.2เด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนิน
ชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง
10.3เด็กและเยาวชนมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
10.4เด็กไดรับการสรางสุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา
โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10.5เด็กและเยาวชนไดทําความดีไมเกี่ยวของกับอบายมุขและสิ่งเสพติดสรางพลังในการลดละเลิก
อบายมุขทั้งหลาย

๔๙

1.3.3.สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ:โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
2. หลักการและเหตุผล
เด็กปฐมวัย เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมและ
ความมั่นคงของชาติในอนาคตที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกายสุขภาพจิ ตและมีสติปญญาที่ดีแลวยังตองมี
คุณธรรมจริยธรรมเปนองคประกอบที่สําคัญในการดํา เนินชีวิตอีกดวยจึงจะเปนบุคคลที่เรียกวาเปนมนุษยที่
สมบูรณมีภูมิคุมกันยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พระพุทธศาสนาถือเปนแหลงรวมหลักธรรมคําสอนตนแบบและระบบจริยธรรมของสังคมไทยเด็กและ
เยาวชนควรไดรับการศึกษาเรียนรูคําสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติของชาวพุทธเพื่อเตรียมตัวให
พรอมสํ าหรั บการดํ าเนิน ชีวิต และบทบาทหนาที่ ที่พึงปฏิ บัติ ในสั งคมไดอย างกลมกลื นภายใตส ถานการณ ที่
อาจจะมีทั้งดีและไมดีเกิดขึ้นโดยสามารถแยกแยะชั่วดีและเลือกปฏิบตั ิไดอยางถูกตอง
การอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและพั ฒ นาจิ ต แก เ ด็ ก ปฐมวั ย เป น หน า ที่ ข องทุ ก องค ก รที่ จ ะต อ งให
ความสําคัญเปนอันดับแรกตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็กใหเปนคนดีเปนที่ตองการของสังคม
และประชาชนทั่วไปใหสามารถดํา รงตนในสังคมไดอยางมีความสุขไดเด็กปฐมวัยที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับ
ตนไมที่ขาดรากแกวไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุลเชนปจจุบันไดบานวัดโรงเรียน
ตลอดจนสถาบันตางๆที่เกี่ยวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรมใหความรูที่ถูกตองสรางความเชื่อ
และความเห็นใหตรงตลอดจนติดตามเฝาระวังภัยสังคมตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กอยูทุกขณะดวยที่สําคัญคือ
สถาบันครอบครัวพอแมตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษสอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัย
สรางคานิยมการบริโภคที่ถูกตองและเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหนาแตปญหาทางสังคมก็มากขึ้นเปนลําดับเด็กปฐมวัยก็ตอง
คลุกคลีอยูกับปญหารอบดานดังนั้นแนวโนมการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมากขึ้นเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1เพื่อใหความรูแกเด็กปฐมวัยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
3.2เพื่อใหเด็กปฐมวัย ไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนิน
ชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง
๓.3 เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปจจุบัน
3.4เพื่อสรางความตระหนักในการสรางสุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิต
วิญญาณหรือปญญาโดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.5ปลูกจิตสํานึกเด็กปฐมวัย ทําความดีไมเกี่ยวของกับอบายมุขและสิ่งเสพติดสรางพลังในการลดละ
เลิกอบายมุขทั้งหลาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ตําบลทุงกระบ่ํา
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1ติดตอประสานงานกับเจาของสถานที่ติดตอวิทยากร
6.2ประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูนําทางศาสนาผูนําทองถิ่นหัวหนาสวนราชการในทองถิ่น
6.3แตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวยผูนําทางศาสนาผูนําทองถิ่นหัวหนาสวนราชการในทองถิ่น
6.4วางแผนกําหนดวันเวลาสถานที่การฝกอบรมพรอมกําหนดตารางกิจกรรม
6.5. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
๖.6 ดําเนินโครงการตามวันเวลาที่กําหนด
6.7ประเมินโครงการขอดีขอเสียอุปสรรคปญหาที่พบแลวรายงานใหผูบริหารทราบตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
วงเงินงบประมาณ 5,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1เด็กปฐมวัยไดรับความรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
10.2เด็กปฐมวัยไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนินชีวิต
ใหเปนไปอยางถูกตอง
10.3เด็กปฐมวัยมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
10.4เด็กไดรับการสรางสุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา
โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10.5เด็กปฐมวัยไดทําความดีไมเกี่ยวของกับอบายมุขและสิ่งเสพติดสรางพลังในการลดละเลิก
อบายมุขทั้งหลาย
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยู เป นฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ งสูการเปนประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรั ฐ และประชาชนต องมี พ ฤติ กรรมแตกต างจากที่ เ ป น อยู ในป จ จุ บั น ไม ใ ช ตํ าแหน ง หน าที่ ในทางทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่งยื นรั ฐ จะต องให ความเป น อิส ระแก องค กรปกครองสว นท องถิ่ นโดยยึด หลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริ การสาธารณะ รวมทั้ งมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจแก ไขป ญหาในระดั บ พื้ น ที่ ส ว นการกํ า กั บ ดู แลองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปได
สูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา
๕๒

แม วาโอกาสหรือชองทางที่คนทํ างานในท องถิ่น จะใช อํานาจใหออกนอกลูน อกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น บริ หารงานด วยความโปร งใส มีความเขมแข็งในการบริ หารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 ผูบริหารมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยตอเจาหนาที่ในหนวยงานและ
เผยแพรตอสาธารณชน
3.2 ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหนวยงาน
ใหมีคุณธรรมและความโปรงใส
3.3 ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา ตําบล
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย
1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด รองปลัดฯและหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่ ง ที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะให แ ก ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ตามอํ า นาจหน า ที่ ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบล มีหนาที่ตองทําอีกมากมายใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา ตําบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่ งการ อนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการ
เกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุมคา
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลั กการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
3.5 ผูบริหารกําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
๕๕

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด รองปลัดฯและหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย
(1) นายก มอบหมายใหรองนายก
(2) นายก มอบหมายใหปลัด รองปลัดฯและหัวหนาสวนราชการ
(3) ปลัด มอบหมายใหรองปลัดฯ และหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

๕๖

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจ ารณาความดี ความชอบหรื อการพิจารณาเลื่อนขั้น เงิ นเดือน เปน กระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริห ารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลทุงกระบ่ํา ไดใหความสําคัญในเรื่องการ
พิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงาน
บุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช ดุ ลพิ นิ จของผู บังคั บบั ญชาในการประเมิ นผลการปฏิ บั ติร าชการของ
ผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหาร
สว นตําบลทุ งกระบ่ํ า เพื่ อกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการที่ ผู บังคั บบั ญชาได พิจ ารณาไว โ ดย
เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิ จารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา องคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบลทุ ง กระบ่ํ า พิ จ ารณาทบทวนผลการพิ จ ารณาการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เสนอมา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
๕๗

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

๕๘

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดี ย วกั น และสอดคล องกั บ การปฏิ บั ติ งานในระบบบั ญชี คอมพิ ว เตอร ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น จึ ง มี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จัดทําทะเบียนคุมเงิ น
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จ า ยเงิ น ตามข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป และดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
3.3 มีมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
๕๙

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

๖๐

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือ งที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริ ห ารราชการอย างมี ประสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ มค าในเชิ งภารกิ จของรั ฐ และเกิ ด ประโยชน สู งสุ ด กั บ
ประชาชนและการปฏิ บัติ ใหเ ป นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการพั ส ดุ ป 2535 และแก ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูอํานวยการกองคลัง
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จํ า แนกวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและคิ ด เป น ร อ ยละของจํ า นวนโครงการและร อยละของจํ านวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพือ่ สงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่ องคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จะบริหารงานใหมีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนไปอยางโปรงใส
ตรวจสอบได เกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สู งสุ ด แก ป ระชาชนในท องถิ่ น จึ ง มี ความจํ า เป น ต องจั ด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ําที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ
หนังสือ ระบบกระจายเสียงตามสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค การบริ ห ารส วนตํ าบลทุงกระบ่ํ า และชุ มชนต างๆ ภายในพื้ นที่ ขององค การบริห ารส ว นตํ าบล
ทุงกระบ่ํา

๖๔

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงตามสาย หนวยงานราชการ เปน
ตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนได เข าถึ งขอมูล ขาวสารเกี่ย วกั บการจั ดซื้ อจัด จางไมน อยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น
ตามอํานาจหนาที่ และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา และในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา การจัดทํางบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบั ติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเ ปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการ สารธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ นั้น
องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน
หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการ
ผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี คํ านึ งถึ งการมี ส ว นร ว มของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเป ดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลั กเกณฑ และวิ ธีการบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให การบริห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนอง
ความตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่
2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปนการสราง
ความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้
ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
๖๖

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัด จ างสถาบั นการศึ กษาระดั บ อุด มศึกษาของรั ฐ ที่ มีการสอนในระดั บปริ ญญาตรี ขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา จํานวน 1 ครั้ง ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบล
ตามรูปแบบที่กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 35,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ มีตอการบริห ารงานขององคการบริหารสว น
ตําบลทุงกระบ่ํา จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

๖๗

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลมีหนาที่
ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับ
บริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิด
ความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐาน
การใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบล ตองเปนไปเพื่อ
ประโยชน สุ ขของประชาชน โดยใช วิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี และให คํา นึ งถึ งการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการ
บริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี ได แก การบริ ห ารราชการเพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายโดยก อให เ กิ ด ประโยชน สุ ขแก
ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน
และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่
3.5 มีแผนผังแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อยางชัดเจน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม
๖๘

5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพือ่ กําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช บริการ
ตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6.6 สรุ ป ผลการให บ ริ การตามแบบประเมิ น ความพึ งพอใจเป น รายสั ป ดาห / รายเดื อน เพื่ อนํ ามา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มี ก ารใช บั ต รคิ ว สํ า หรั บ ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนตามลํ า ดั บ ก อ นหลั ง สํ า หรั บ หน ว ยงานที่
ใหบริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่

๖๙

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยประชาชนในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
กลาวไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดใหความสําคัญในการสรางความ
เป น ธรรม/ไมเ ลื อกปฏิบั ติ ในการให บริ การสาธารณะ/บริ การประชาชนให เ กิด ขึ้ น ในพื้ นที่ มากที่ สุด โดยนํ า
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม
แบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับ
มาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎี กาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได
กําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได
ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงมี
การนํ าเทคโนโลยี มาช ว ยในการปฏิบั ติ งาน เพื่ อลดการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ของเจ าหน าที่ มีการแสดงขั้ น ตอนการ
ใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมี
ความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน
6.2 จั ด ให มี การแสดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน อั ต ราค า บริ ก าร (ถ ามี ) และระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ
๗๐

พิการ

6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู

6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร มาประยุกตใชในการประเมินผลการให บริการประชาชน
(Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

๗๑

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการทีด่ ี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา
องค การบริห ารส วนตํ าบลทุงกระบ่ํ า จึ งได จัดทํ าโครงการปรับ ปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้น ตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค กรปกครองส วนทองถิ่นและอํานาจหน าที่ขององค การบริหารส วนตําบลทุงกระบ่ํ า ตาม
กฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
๗๒

6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว า เรื่ อ งใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มี ร ะบบการรั บ ฟ งข อร องเรี ย นหรื อมี การสอบถามจากภาคประชาชน และนํ า ผลดั งกล าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น

๗๓

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดํ าเนิ น การดั งกล าวเป น ไปตามกรอบรวมทั้ ง ทิ ศทางและแนวทางการบริ ห ารราชการดั งกล าว จึ งได มีการ
ประกาศใช พ ระราชกฤษฎี กาว าด ว ยหลั กเกณฑ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้น
งานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตอง
รวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด
เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่อ
งานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตําบลปาบอน ใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
๗๔

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จั ดทํ า/เตรีย มแบบฟอรมคําร องต างๆ พรอมตัว อย างการกรอกแบบฟอรมทุ กงาน
บริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมตั ิ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองใน
การจั ด ทํ า โครงการมาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให บ ริ ก ารให ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 - 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได

๗๕

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ:กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อาศัยมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได
กําหนดเกี่ ยวกั บการลดขั้นตอนการปฏิ บัติงานการลดภารกิจ และยุบเลิกหน วยงานที่ ไมจ าเป นการกระจาย
อํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อใหการดาเนินการ
ดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้
องคการบริ หารส ว นตํ าบลเลาขวั ญ จึ งได กําหนดกิจ กรรมการลดขั้น ตอนและระยะเวลาให บ ริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความสะดวกสบายแกประชาชนมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อการบริการประชาชนที่มาติดตอราชการไดรับความสะดวกมากขึ้น
3.2 เพื่อใชทรัพยากรของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพลดขั้นตอนที่ไมจําเปนและเปนภารของ
หนวยงานและประชาชนผูมาขอรับบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 การประชุมหารือเพื่อปรับรูปแบบการใหบริการประชาชนใหมีความกระชับ
6.2 ประกาศและประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนในพื้นที่
6.3 จัดทําปายแผนผังขั้นตอนการใหบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกโดยติดไวในที่
เปดเผยโดยดําเนินการปรับปรุงแผนผังกําหนดเจาหนาผูรับผิดชอบงานใหเปนปจจุบันการแสดงปายขั้นตอน
และระยะเวลาใหบริการแกประชาชนอยางเปดเผยชัดเจนจัดทําเอกสารเผยแพรจัดทํากลองรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนเตรียมแบบฟอรมตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกมอบหมายใหมีเจาหนาที่ใหบริการในเวลาพัก
เที่ยงและวันหยุดราชการรวมทั้งการมอบอํานาจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทนเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวและรวดเร็วเปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๗๖

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนผูรับบริการไดรับความพึงพอใจในการรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
10.2 ลดการใชทรัพยากรของหนวยงานได

๗๗

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหาร ปลัด รองปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
รองปลัดหรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด รองปลัดหรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับ
มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๗๘

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

๗๙

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติพระราชบัญญัติองคการบริหารสว นตําบลทุ งกระบ่ํา พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่ มเติ มถึ งฉบั บที่ 13 พ.ศ. 2552 ได บัญญั ติเ กี่ย วกับ อํ านาจหนาที่ ของนายกองค การบริ ห ารสว นตําบล
ทุงกระบ่ํา ไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายก
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เอาไว การที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จะดําเนินการใน
เรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปน
การแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบ
อํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัด ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เสนอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก ใหรองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ

๘๐

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ปลัด
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ งกระบ่ํ า รองปลั ด องค ก ารบริ หารส วนตํ า บลทุ ง กระบ่ํ า และหั วหน า ส ว น
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่ ง ที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะให แ ก ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
พระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหาดาน
การอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริ หาร ไมมีการ
กระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก
กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมได
รับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พ.ศ.2496
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา
37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลั กการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เป น การลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารประชาชนให ไ ด รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป น ธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อ ป องกั น การผู ก ขาดอํ า นาจหน า ที่ ใ นการใช ดุ ล ยพิ นิ จ อั น อาจเป น เหตุ แห ง การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด รองปลัดและหัวหนาสวนราชการ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม "ประกาศเกียรติคุณแมดีเดนเนื่องในวันแมแหงชาติ"
2. หลักการและเหตุผล
ดวยในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกป เปนวั นเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือวาเป น
“แมแหงชาติ” ของประชาชนชาวไทย ดังนั้นในวันสําคัญดังกลาว ปวงชนชาวไทยจะจัดพิธีถวายเครื่องสักการะ
และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พรอมกันทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเปนการแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตราที่ 50 (8) องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํามีหนาที่บํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตราที่ 16 (11) องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํามี
หนาที่บํารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ และ เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําและชมรมกํานัน
ผูใหญบาน ขาราชการ และพสกนิกรชาวตําบลทุงกระบ่ํา ไดจัดใหมีการถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระ
พรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 และมอบเกียรติบัตรแมดีเดนระดับตําบลและระดับหมูบาน เพื่อเปน
การประกาศเกียรติคุณยกยองแกแมดีเดน ผูทําคุณประโยชนตอสังคมในการเลี้ยงดูบุตรใหเปนคนดีมีคุณธรรม
ในวันแมแหงชาติ พรอมทั้งดําเนิน กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ในวันดังกลาวดวย
3.วัตถุประสงค
1. เพื่อยกยอง เชิดชู ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนแมดีเดน ใหเปนแบบอยางที่ดีใหปรากฏแก
สาธารณะชน
2. เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี ตอสถาบันพระมหากษัตริย
3. เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใหปวงชนชาวไทย ระลึกถึงคุณงามความดีของแม
4. เพื่อเปนการสรางความสามัคคีของคนในชุมชน
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมของประชาชน เด็กและเยาวชนตําบลทุงกระบ่ําไดแสดงออกอยางสรางสรรค
4.วิธีการดําเนินงาน
1 ประชาสัมพันธกิจกรรม"ประกาศเกียรติคุณแมดีเดนเนื่องในวันแมแหงชาติ"
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และผูนําชุมชน เพื่อ
คัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมประกาศเกียรติคุณแมดีเดน
6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมประกาศเกียรติคุณแมดีเดน
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมประกาศเกียรติคุณแมดีเดนเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
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5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูทําคุณประโยชนไดรับการประกาศเกียรติคุณแมดีเดนเพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน
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2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล
เด็ ก เยาวชนและองค กรที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมด านศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ที่ เ ป น
ประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวม
เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วัน
สงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม
และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ยกย อ งบุ ค คล เด็ ก และเยาวชน ที่ ใ ห การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การกิ จ กรรมด า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู
3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และผูนําชุมชน เพื่อ
คัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
๘๕

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน

๘๖

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย
ทําให ตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตน ทุนการผลิ ตสูงขึ้นประกอบกับ เกิด วิกฤติทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปน
การใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
องค การบริ ห ารส วนตํ าบลทุ งกระบ่ํ า ได เห็ น ความสําคั ญของการส งเสริ มการดําเนิน ชี วิต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเลาขวัญ คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพิ่มราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู
แลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอด
ความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงได
จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจํา
ศูน ย เรี ย นรู โ ครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดําริ ศู น ยส าธิต เกษตรผสมผสาน อี กทั้ งยั งเป นตั ว อย างให แก
เกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร
ถายทอดใหแกเกษตรกร
4. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

๘๗

5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการ
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร
5.4 ประชาสัมพันธ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 1,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ
10. ผลลัพธ
10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
10.2 ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบล
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่
เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนั กถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบและการมี ส ว นร ว มในการต อต านการทุ จ ริ ต ภายในองค กร ของผู บ ริ ห ารและ
เจ าหนาที่ ถึงแม จ ะเป น สิ่ งที่ ย ากต อการดํ าเนิน งานก็ ต าม แต เป น สิ่ งสําคั ญที่ห น ว ยงานต องสร างให เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
ที่กําหนดดั ช นีในการประเมิ น การปฏิบั ติ ร าชการด ว ยความซื่อสั ต ย สุ จ ริต ตามแนวทางการบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อให บุคลากรปฏิบั ติ ราชการด วยความซื่ อสั ตย สุจ ริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริห าร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
3.4 เพื่ อมิ ให เ จ าหน าที่ ให บ ริ การเอื้ อประโยชน ห รื อเลื อกปฏิ บั ติ ต อผู ใช บ ริ การบางคนเนื่ องจากมี
ความสัมพันธสวนตัว
3.5 เพื่อมิใหมีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

๘๙

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

๙๐

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบั ติร าชการใหเ กิด ผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรั ฐมนตรีเ พื่อกําหนดมาตรการกํากับ การปฏิบั ติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ ง มาตรา 45 กํ า หนดให ส ว นราชการ จั ด ให มี ค ณะผู ป ระเมิ น อิ ส ระดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลเลา
ขวัญ กับปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา รองปลัดฯและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมี
การลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
3.4 เพื่อมิใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรมหรือมีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษแกบุคคล
อื่นเพื่อประโยชนตอบแทนสําหรับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่น
3.5 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
อย างชั ด เจน โดยจั ด ทํ าข อตกลงการปฏิ บั ติ ร าชการ ในระดั บ สํ านั ก/กอง/ฝ าย เพื่ อให การดํ าเนิ น งานตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายก
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา กับปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และปลัดองคการบริหารสวน
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ตําบลทุ งกระบ่ํ า กั บ หัว หน าหน ว ยงานในสังกั ด พร อมคณะทํ างานได ร ว มกั น พิ จ ารณาและเลื อกตั ว ชี้ วั ด ใน
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว าดวยหลักเกณฑการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ ดี
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด
เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จั ด เก็ บ ข อมู ล เพื่ อ ให การดํ าเนิ น การเป น ไปตามเป า หมายที่ กํ าหนด และการมี ส ว นร ว มของผู บ ริ ห ารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ ตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบั ติร าชการอยูในระดั บดี เลิ ศ/ดี
เยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง
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ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
3
2
1

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เนื่องจาก
เห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ยังใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวง
ไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ให เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด รั บ ทราบผลการวิ นิ จ ฉั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปาบอน เพื่อ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
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5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
- ทุ ก สํ า นั ก /กอง ให ค วามร ว มมื อ กั บ หน ว ยตรวจสอบที่ ไ ด ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ เ พื่ อ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 องค การบริห ารส ว นตํ าบลทุ งกระบ่ํ า มี มาตรการจัด การ กรณี ได รั บทราบหรือรั บแจ ง หรื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

๙๔

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํ ากั บ ดู แลองค กรปกครองส วนท องถิ่ นตามกฎหมาย องคกรปกครองส ว นท องถิ่ น แต ล ะ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริต
จะเกี่ ย วข อ งกั บ การใช จ า ยเงิ น ไปโดยชอบด ว ยกฎหมายระเบี ย บข อ บั ง คั บ หรื อ ไม หรื อ ตรวจสอบเพื่ อ ให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหน วยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ”
ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙๕

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ

๙๖

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามา
มีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจํา องคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบได
ถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
๙๗

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

๙๘

2.5.3 ดํ า เนิ น การให มี เ จ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมาย กรณี มี เ รื่ อ ง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผน ดิ น ที่มีธ รรมาภิบ าลและการป องกั น ปราบปรามการทุจ ริ ต และประพฤติมิช อบในภาครั ฐ เป น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องคการบริหารสวน
ตํ า บลทุ ง กระบ่ํ า จึ ง ได จั ด ทํ า มาตรการการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร องเรี ย น กรณี มี บุ ค คลภายนอกหรื อ
ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
รองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการ
สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พนักงานจางตามภารกิจ
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญ
ของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อใหมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต
3.3 เพื่อใหมีขั้นตอนการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริตที่เหมาะสม
3.4 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
๙๙

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นว า มี มู ล และเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่

๑๐๐

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําคาบริการพื้นที่เว็ปไซตรายปและคาธรรมเนียมซื้อโมเมนเนม
รายปเว็ปไซต ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ต องจั ด ให มีข อมู ล ข า วสารของราชการอย างน อยตามที่ กฎหมายกํ าหนดไว ให ป ระชาชนเข า ตรวจดู โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให การดํ าเนิน การดั งกล าวเป นไปตามที่กฎหมายกํ าหนด องคการบริ หารส วนตําบลทุ ง
กระบ่ําจึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว เพื่อที่ประชาชนจะได
สามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง
ตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา
3.3 เพื่ อให มีก ารแสดงข อ มู ล การดํ า เนิ น งานตามบทบาทภารกิ จ อย า งชั ด เจน ถู กต อ ง ครบถ ว น
สมบูรณ และเปนปจจุบันทางเว็บไซตของหนวยงานและสื่ออื่นๆ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จํานวน 1 เว็ปไซต
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผล
เสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 10,000 บาท
๑๐๑

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

๑๐๒

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อ ใหเ ปน ไปตามกฎหมาย จึง จัด ทําระเบีย บองคก ารบริห ารสว นตํา บลทุง กระบ่ํา วา ดว ย
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เรื่อง คาธรรมเนียม
การทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําขึ้น
3.2 เพื่อใหบ ริการข อมูล ขาวสารของราชการไว ให ประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คน คว า ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
3.3 เพื่อใหมีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ หรือระบบ
Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาการทําการ
ของหนวยงาน
3.4 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบั ประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561
จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอ มูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

๑๐๓

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
6.3 จั ด ทํ า ร า งระเบี ย บฯ ว าด ว ยข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต อผู บ ริ ห ารเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจั ดตั้ งศู นยขอมู ลข าวสารของราชการ องคการบริห ารสว นตําบลทุงกระบ่ํา ณ สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ

๑๐๔

โครงการที่ที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และ
ประชาชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.2540 ได กํ า หนดหน า ที่ ใ ห ห น ว ยงานของรั ฐ
ตองปฏิบัติอยูหลายประการ เชน หนาที่ดําเนินการเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมาย
กําหนดในการจัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนที่ขอเปนการเฉพาะราย หนาที่ตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลที่หนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
สว นบุ คคล โดยปราศจากความยิ น ยอมของเจ าของขอมู ล และในเรื่ องการคุ มครองสิ ทธิ และเสรี ภ าพของ
ประชาชน
ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบ ราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมทั้ง
การนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ
ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถิ่นทุกแหง
การที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว และเพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ
ความเปน จริ ง รวมทั้ งมี สวนรว มในกระบวนการบริ การและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อั นจะเปน การ
สงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํามีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
อยางถูกตอง และประชาชนในตําบลปาบอน ไดรูถึงสิทธิของตน องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงได
จัดทํา “โครงการใหความรูแกพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และประชาชนทั่วไป เรื่อง
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ประจําป 2561”
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา และประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540
2.2 เพื่อใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา สามารถปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
2.3 เพื่อใหประชาชนทั่วไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดรูถึงสิทธิของตน ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
๑๐๕

3. กลุมเปาหมาย
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
และประชาชนทั่วไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
4. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา และประชาชนทั่วไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
9.2 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา สามารถปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
9.3 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540

๑๐๖

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข อ บั ง คั บ ที่ กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งเผยแพร ใ ห ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร การประกาศ เผยแพรแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจาง การเปดเผย
ขอมูลผลการจัดซื้อจัดจางใหสาธารณชนทราบ เพื่อประชาสั มพันธการปฏิ บัติงานของภาครัฐ เพื่อส งเสริ ม
บทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสราง
และพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่
บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๑๐๗

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนได รั บ รู ข อ มู ล ข า วสารที่ สํ า คั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โ อกาสได ต รวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน

๑๐๘

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเ ล็กทรอนิกสต างๆ ที่ทัน สมั ย และมี ประสิทธิภ าพสูง การนํ าเอาเทคโนโลยีต างๆ เขามาใช ในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให
ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สราง
ความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ใหสามารถ
มองเห็ น ภาพหรื อ เห็ น ความเกี่ ย วโยงกั น ของกิ จ กรรม/โครงการต า งๆ ได ชั ด เจนถู กต อ ง ฉะนั้ น การสร า ง
ความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปน
อยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน
ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําใหประชาชนไดรับทราบ
2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ําอยางถูกตองและโปรงใส
3. เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มและรั บ ผิ ด ชอบในภารกิ จ ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ทุงกระบ่ํา
4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย
6. เพื่ อความสั มพั น ธ ที่ดี และเชื่ อมความสามั คคี ร ะหว างองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทุ งกระบ่ํ า และ
ประชาชน
4. เปาหมาย
จัดทําวารสารรายงานประจําป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๐๙

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 30,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริ หารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนตัวชี้วัด โดย
กําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และมีความ
พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60

๑๑๐

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ “จัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน สนับสนุนการพัฒนาผูนํา
ชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูล
มาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น” ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบล มีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พ.ศ.2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 โดยใชแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบล เปน
เครื่องมือนําสูการปฏิบัติและเปนกรอบในการทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
โดยอาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2559 ขอ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่ น สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อจางแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ
และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ดังนั้น เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถิ่น โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม หมูบาน ชุมชน ใหมากที่สุด อี กทั้งเปนการเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทํ า
แผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
โดยแผนพัฒนาชุมชนไดสนองตอบปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการลดขั้นตอน
กระบวนการและความซ้ํ า ซ อ นในการจั ด ทํ า แผนขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ ง กระบ่ํ า ที่ อ าจเชิ ญ
คณะกรรมการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มาเขารวม
ประชุมประชาคมทองถิ่นในการจัดทําแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพื่อใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0810.2/0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดจัดทํา “จัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน สนับสนุนการพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น” ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
๑๑๑

2. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํานําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา นําไปสูการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่มีประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ําภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
4. เปาหมาย
๑. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. ผูนําชุมชน (กํานัน,ผูใหญบาน,กรรมการชุมชนและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา )
3. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
4. ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพื้นที่
5. เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 –พ.ศ. 2564
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ
3. ประชุมประชาคมตําบล เพื่อนําปญหาความตองการจากประชุมประชาคมหมูบานจัดลําดับ
ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
4. ประเมินผลโครงการ
7. งบประมาณ
จํานวน 30,000 บาท
8. สถานที่ดําเนินการ
ในชุมชน และหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
๑๑๒

2. องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําสามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา นําไปสูการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่มีประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล
3. สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
11. การติดตามและประเมินผล
1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตําบล ไมนอยกวารอยละ60
2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล

๑๑๓

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงมีการจัด ตั้งศูน ยรับ เรื่องราว
รองทุกขเพื่ อไวสําหรับรับเรื่องร องเรี ยน/ร องทุ กข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3.3 เพื่อเสริมสร างความสั มพั นธ อัน ดีระหว างบุล ากรขององค การบริห ารสวนตําบลทุงกระบ่ํ า กั บ
ประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกีย่ วของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ

๑๑๔

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 034-510761 ทางโทรสารหมายเลข 034-510761
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
6.5 ทาง Line
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

๑๑๕

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ ง กระบ่ํ า เป น หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ น น การให บ ริ การประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยู ในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก
จึงไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําเคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตาม
ครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการ
งานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการ
ฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด
รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา กับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลลัพธ
นําบริ การในหน าที่ ของทุ กส ว นงานขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทุ งกระบ่ํ า ออกไปให บ ริ การแก
ประชาชนหมุน เวี ยนชุ มชนต างๆ ในพื้น ที่ทั้งหมด รว มกั บการประชุมเวที ประชาคมทําแผนพัฒ นาองค การ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดใหออกเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับ ทุกกองทุ กฝ าย เพื่ อคั ดเลือกกิ จกรรมและงานในหน าที่ ที่จ ะนํ าไปใหบ ริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําทั้งหมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกสวนงาน
๑๑๖

เคลื่อนที่

6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน
6. ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนทราบล ว งหน า ทางเสี ย งตามสาย และรถประชาสั ม พั น ธ
7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
กํ าหนดออกให อ งค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทุ งกระบ่ํ า เคลื่ อนที่ ร ว มกั บ การประชุ มเวที ป ระชาคมทํ า
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ซึ่งไดเขารวม
โครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา อยางทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีโอกาสไดแสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํารวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําและความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน

๑๑๗

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง
ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่ อ ให ผู ร องได รั บ ทราบขั้ น ตอนของการดํ า เนิ น การเรื่ องร องเรี ย นร องทุ กข และส ง เสริ มภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 – 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

๑๑๘

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค กรจั ด ทํ าแผนพั ฒ นา ข อ 7 - ข อ 12 กํ า หนดให มีอ งค กรและโครงสร า งขององค ก รจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดั งนั้ น เพื่ อให อ งค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทุ งกระบ่ํ า ในฐานะองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น รู ป แบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวน
ไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น กําหนดดวยความ
ถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
๑๑๙

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
2. หลักการและเหตุผล
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมี ส ว นร ว มของประชาชนต อการกระจายอํ า นาจ องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทุ งกระบ่ํ า จึ งได จั ด ทํ า
โครงการ ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่น
ตนเอง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได
3.2 เพื่อเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.3 เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบ
ประมา อีกทางหนึ่งดวย
3.4 เพิ่อมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขโครงการ
4. เปาหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564)
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

๑๒๐

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรว ม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริห ารราชการสว น
ทองถิ่น

๑๒๑

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น
เปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมา
ดวยตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําให
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เปาหมาย
ทุกหมูบาน(ชุมชน) ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ
5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ 2562 - 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือ
กั น ของคนในชุ ม ชนจะก อ ให เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี เอื้ ออาทรต อ กั น ได รวมทั้ ง ปลู กฝ ง ทั ศ นคติ ค า นิ ย มที่ ดี ใ ห กั บ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได
๑๒๒

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจั ดซื้ อจั ดจ างขององค กรปกครองสว นท องถิ่นในรอบปงบประมาณ และส งเสริ มใหภ าคประชาชน
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับ องคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดมีกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลนั่นคือได
ทําหนาที่อยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 14 หมูบาน)
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับ องคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํ า อย างแข็ งขัน สําหรั บการทํางานขององค การบริห ารส วนตําบลทุงกระบ่ํ า ไดมีกฎหมายระเบี ย บ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ําในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน
เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ : ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ : สํานักปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
๑๒๓

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่ นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลในฐานะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหาร
และปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเป น
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
ตําบล ตอไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดจัดทําโครงการ
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีการขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้น ตอนการปฏิบั ติ งาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต องการของประชาชน เพื่ อ
ประโยชน สุ ขของประชาชนโดยใช วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื องที่ ดี และให คํ านึ ง ถึ ง การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนร วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค การบริ หารส วนตํ าบลทุงกระบ่ํ า และเปน การเฝาระวั งการทุ จริ ตในการบริหารจั ดการตามภารกิจ ของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
๑๒๔

4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา
8 การติดตามและประเมินผล
9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ดีขนึ้ เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

๑๒๕

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลทุ งกระบ่ํ า เป นไปอย างมีป ระสิทธิ ภาพและประสิทธิผล ทั้งยั งชวยป องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ กํ า หนด โดยผู บ ริ ห ารสามารถนํ า แผนการตรวจสอบภายในมาใช โ ดยรวมเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมี มาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัด วางระบบการควบคุ มภายในตามระเบี ยบ สตง. วาดว ยการกําหนดมาตรฐานควบคุ ม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

๑๒๖

6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถู ก ต อ งและเชื่ อ ถื อ ได ข องข อ มู ล และตั ว เลขต า งๆ ด ว ยเทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง
การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด

๑๒๗

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทําและรายงานการจัดทําระบบการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิ บั ติถูกตองและเป นไปตามที่ ระเบี ยบฯ กําหนด องคการบริ หารส วนตําบลทุ ง
กระบ่ํา จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปน
ประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุ มภายใน ระดั บองคกรขององค การบริ ห ารสว นตําบลทุ ง
กระบ่ํา
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
๑๒๘

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

๑๒๙

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุ มหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ในอดี ต ที่ ผ า นมาการบริ ห ารงานของหน ว ยงานภาครั ฐ ได มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว ซึ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีป ระสิทธิภาพเพี ยงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุ มภายในของหนว ยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให ระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่ อใหมีขอมูล และรายงานทางการเงิ น ที่ ถูกต องครบถ วนและเชื่ อถื อได สร างความมั่น ใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน

๑๓๐

4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา และผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ระยะเวลา 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)

๑๓๑

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่ งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนั กงานองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ ง กระบ่ํ า พนั ก งานครู องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ ง กระบ่ํ า
พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
๑๓๒

- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา (ก.ท.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันที่องคการบริหารส วนตําบลทุงกระบ่ํา รับมติ คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุ ง
กระบ่ํา (ก.ท.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มี ก ารแจ ง ผู ที่มี คุณสมบั ติ ทราบโดยการบั น ทึ กข อความแจ ง ผู มี คุณสมบั ติ ที่จ ะเลื่ อนระดั บ /เลื่ อ น
ตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผู ข อรั บ การประเมิ น สามารถซั ก ถามข อ สงสั ย หรื อ โต แ ย ง ผลการประเมิ น หรื อ ตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา (ก.ท.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จะออก
คําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จังหวัด (ก.ท.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค การบริ หารส วนตํ าบลทุ งกระบ่ํ า ได ดํ าเนิ นการเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อนตามกฎหมาย ระเบี ยบ หนั งสื อสั่ งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๑๓๓

เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินที่ไมเปนธรรม
- นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลทุงกระบ่ํา ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบ
โดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
กํ าหนดเป น ระดั บ ขั้ น ของความสํ าเร็ จ แบ ง เกณฑ ก ารให ค ะแนนเป น 5 ระดั บ โดยพิ จ ารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ยาย ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได

๑๓๔

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปน
รายจ าย เบิกเงินออกจากคลั งขององคกรปกครองส วนทองถิ่น ได สํ าหรั บการใชป ระโยชน ในทรั พยสิ นของ
องค กรปกครองสว นท องถิ่น ก็เ ช น เดี ยวกัน ตองมี การดํ าเนิน งานใหเ ปน ไปตามระเบีย บกฎหมายทั้ งการเก็ บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจาย
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
3.2 จัดใหประชาชนเขารวมสังเกตการณในการบริหารงบประมาณ
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มี การแต งตั้ งกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการใช จ ายเงิ น งบประมาณโดยมี ป ะชาชนเข าร ว มเป น
กรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๑๓๕

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ําทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

๑๓๖

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชนหรือหมูบาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดดําเนินการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลสามารถพัฒนาระดับ
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการ
ที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและ
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3.2 เพื่อใหมีการรายงานผลการดําเนินการโครงการทุกขั้นตอนใหประชาชนไดทราบ และตามชองทาง
ที่ประชาชนเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
3.4 เพื่อใหประชาชนเขารวมสังเกตการณในการจัดหาพัสดุในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข า ร ว มเป น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขา
๑๓๗

รวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

๑๓๘

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานอยูเ สมอ เพื่อเปน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานและสามารถนํ ามาพัฒ นาองคกร
พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จํานวน 26 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํ า และหน ว ยงานภายนอก เพื่ อเป น ข อมู ล ในการจั ด ส งสมาชิ กสภาท องถิ่ น เข ารั บ การอบรมหรื อ ร ว ม
ประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
๑๓๙

6.3 แจ ง ให ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ผู ผ า นการฝ ก อบรมจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการฝ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลทุงกระบ่ํา
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลเลาขวัญ ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิน่ มีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จํานวน 26 ราย ไดรับการ
ฝกอบรม

๑๔๐

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ:โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี อํานาจหนาที่ในการใหบริการงานสาธารณะ การบริหารงานพัฒนา
ทองถิ่น ใหไดรับการพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดระเบียบชุ มชนสังคมการ
รักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมการลงทุน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษ
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น โดยการดําเนินงานมุงพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพา
ตนเองได
ดังนั้น บุคลากรในทองถิ่นซึ่งเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนางานในรูปแบบตางๆ ของทองถิ่น ใหประชาชน
อยูดี มีสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนมีความเขมแข็ง บุคลากรในทองถิ่น จึงจําเปนตองมีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณ ในการดําเนินงานตางๆ ซึ่งตองดําเนินงานในทองถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ําจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง
3. วัตถุประสงค
3.1เพื่อสงเสริม และพัฒนาศักยภาพในดานความรูความเขาใจการปฏิบัติงานดานงานบริหารงาน
บุคคล งานการเงินการคลัง และงานกองชางใหกับคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
3.2 เพื่ อ ให บุ ค ลากรท อ งถิ่ น มี ค วามรู ความสามารถ ด า นการส ง เสริ ม และการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 เพือ่ ใหบุคลากรทองถิ่นมีความรูความสามารถ ดานการสงเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อใหบุคลากรทองถิ่น สามารถนําความรู ความสามารถดานการสงเสริมและการสรางชุมชน
เขมแข็ง
3.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและหนาที่ ในองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ําใหบรรลุตามวัตถุประสงค
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
4.2พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
6. วิธีดําเนินการ
6.1ประชุมวางแผนเตรียมการจัดโครงการอบรม
6.2 จัดทําโครงการเสนอผานปลัด เพื่อขออนุมัติดําเนินการอบรมจากนายก อบต.ทุงกระบ่ํา
๑๔๑

6.3ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายตาง ๆ เพื่อการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย
6.4 ดําเนินการประชาสัมพันธ เปดรับผูเขารวมอบรมตามโครงการ
6.5 ประสานสวนราชการที่เกี่ยวของ
6.6 ดําเนินการอบรมตามโครงการ
6.7 จัดซื้อ - จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ
6.8 ประเมินผลโครงการฯ (ดวยแบบประเมินกอนและหลังดําเนินโครงการ)
6.9 รายงานผลการประเมินโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
วงเงินงบประมาณ จํานวน 200,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1บุคลากรมีศักยภาพในดานความรูความเขาใจการปฏิบัติงาน ดานงานบริหารงานบุคคล งาน
การเงินการคลัง และงานโยธาใหกับขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
10.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํามีความรู ความสามารถ ดานการสงเสริมและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.3 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความรู ความสามารถ ดานการสงเสริมอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลและถายทอดแกกลุมอาชีพในตําบลทุงกระบ่ํา
10.4 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ําสามารถนําความรู ความสามารถดานการ
สงเสริมและการสรางชุมชนเขมแข็ง
10.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและหนาที่ ในองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ําใหบรรลุตามวัตถุประสงค

๑๔๒

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข ม แข็ ง ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เกี่ ย วข อ งกั บ หลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และต องทํ า หน าที่ ข องตนอย างเข ม แข็ ง เพื่ อเสริ มสร างแนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยและการมี ส ว นร ว มโดยให มี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่น ในเรื่อง
ตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีสวนรวมในการทํางาน
3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เปาหมาย
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา จํานวน 26 คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงาน
ในเรื่องตางๆ
6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูล
แจ งในที่ประชุ มสภาองค การบริ หารสว นตํ าบลทุงกระบ่ํา เพื่ อทํ าการปรั บปรุงระบบการปฏิบั ติ งานในสวนที่
ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
๑๔๓

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ผลลัพธ
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

๑๔๔

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหน าที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม
หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิ ญคณะกรรมการชุ มชน หรื อตั ว แทนชุมชนเป นคณะกรรมการเฝาระวั งการคอร รัป ชั นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

๑๔๕

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป
ชันได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

๑๔๖

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง
และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่น
จนถึ งระดั บ ชาติ ซึ่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลทุ งกระบ่ํ า ภารกิ จ หน าที่ ในการบริ ห ารราชการท องถิ่ น ให มี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒ นาทองถิ่ น ในการนี้ การมี เครือขายที่ ดี ที่คอยสนั บสนุน และรว มมื อกั นพั ฒนาท องถิ่ น จึงเป นสิ่ งจํ าเป น
โดยเฉพาะเครื อ ข า ยด า นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ซึ่ ง เป น การเป ด โอกาสให ภ าครั ฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
คอรรัปชันในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงได
จัด ทํ ามาตรการส งเสริมและพัฒ นาเครื อข ายด านการป องกั นการทุ จริ ต ขึ้ น เพื่ อส งเสริ มและสนั บสนุ น การ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระบ่ํา
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นทีใ่ นเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
๑๔๗

6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตตําบลเลาขวัญ (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา)
2. จั ด ทํ าฐานข อมู ล บุ คคล องค กร ส ว นราชการ และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ กแห ง บริ เ วณ
ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบ่ํา ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อ
ปองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการ
ทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา กับบุคคล องคกร
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริ ตในพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระบ่ํา

๑๔๘

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นทีใ่ นเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวนเงิน 3,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
๑๔๙

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
ที่ 47/2561
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป (พ.ศ.2562 - 2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
--------------------------------------------

ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและใหหนวยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดย
ใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ นั้น
สํานักงาน ป.ป.ช. เห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่ นมีความสําคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนาทองถิ่น โดยมี
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนเครื่องมือกําหนดทิศทางในการบริหารทองถิ่น ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา 3 ป(พ.ศ.2562 - 2564)ใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและถูกตองจึง
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา ประกอบดวย
(1)นายปฏิภาณ ปทุมสูตร
นายก อบต.ทุงกระบ่ํา
ประธานกรรมการ
(2) นายวิรัช แจดนาลาว
รองนายก อบต.ทุงกระบ่ํา
กรรมการ
(3)นายณฐภัทร จันทรวงศ
รองนายก อบต.ทุงกระบ่ํา
กรรมการ
(4) นายมนตรี จิตรธรรม
รองปลัด อบต.ทุงกระบ่ํา
กรรมการ
(5) นายยวน จันทรนาลาว
ประธานสภา อบต.ทุงกระบ่ํา
กรรมการ
(6) นางสาวอัจฉราวรรณ ศวัลยณอร ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
(7) นางสาวณัฏฐาลัลลิน จันทรหอม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
(8) นางสาวอภิญญา ปลีพุม
ผูช วยเจาพนักงานธุรการ
ผูช วยกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะทํางานมีหนาที่ ดังนี้
1)ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
2)วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
3) กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
4) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลพรอมสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต
5) หนาที่อื่น ๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับสภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

..

(นายปฏิภาณ ปทุมสูตร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา

