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สวนที่ 1
บทนำ
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น 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) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจ ริตแต พบวา ยั งคงมีช องวางที่ ทำให เกิ ดโอกาสของการทุ จริต ซึ่ งโอกาสดังกล าวเกิ ดขึ้ นจากการบังคับ ใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
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
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4) การผู กขาด ในบางกรณี การดำเนิน งานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เป นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนห วงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมี การให สินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิ เศษถื อวาเป น เครื่องวัดความดี ของคน แตในปจ จุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว บาป
น อ ยลง และมี ค วามเห็ น แก ตั วมากยิ่ 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
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตล ะแหงสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใชในการวิเคราะห ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดตามความเหมาะสม

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลำดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนท องถิ่น มักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู เสมอ ซึ่ งได สงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต อระบบการ
ปกครองสวนท องถิ่น อยางยิ่ง สงผลให ภ าพลักษณ ของประเทศไทยเรื่องการทุจ ริตคอรรัป ชั่นมี ผลในเชิ งลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมื อที่ ใช ป ระเมิ น การทุ จริ ตคอรรัปชั่ นทั่วโลกที่ จั ดโดยองคกรเพื่ อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ ม 100 โดยในป 2558 อยู อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป นอั นดั บที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง
3 คะแนน จากป 2558 ได ลำดั บ ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะท อนให เห็ นว าประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
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แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุ จริต ไม วาจะเป น การเป น ประเทศภาคีภ ายใตอนุ สัญ ญาสหประชาชาติวาดวยการตอต านการทุ จ ริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6 ก ารจั ด ตั้ งอ งค ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทำใหการทุจริตเปนปญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบั นยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ที่ป ระชาชนไม เพิ กเฉยตอการทุ จริตทุ กรูปแบบ โดยไดรับ ความรวมมือจากฝ ายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกี ยรติ ภู มิในด านความโปรงใสทั ดเที ย มนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัย ทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต ” มี เป 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
สูงขึ้น ได นั้ น การบริห ารงานภาครัฐต องมีระดั บ ธรรมาภิบ าลที่สูงขึ้น เจาหน าที่ของรัฐและประชาชนต องมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุ จริตประพฤติมิชอบ 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 ารดำเนิ น การขั บ เคลื่ อ นด านการป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต บั งเกิ ด ผลเป น
รูปธรรมในทางปฏิบตั ิ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนท องถิ่นจึงไดตระหนักและให ความสำคัญกับการบริหาร
จั ด การที่ มี ค วามโปร งใส สร างค านิ ย ม วั ฒ นธรรมสุ จ ริต ให เกิ ด ในสั งคมอย างยั่ งยื น จึ งได ด ำเนิ น การจั ด ทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต น แบบ ด า นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต (พ.ศ. 2559-2561)
เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต าง ๆ ที่ เป น รู ป ธรรมอย างชั ด เจน อั น จะนำไปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย างมี ป ระสิท ธิภ าพ บรรลุ วัต ถุป ระสงคแ ละ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
๗

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน
1) เพื่ อยกระดั บ เจตจำนงทางการเมื องในการตอตานการทุ จ ริตของผูบ ริห ารองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต สำนึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน ข องสาธารณะของข าราชการฝ า ยการเมื อ ง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท อ งถิ่ น มีจิ ต สำนึ ก และความตระหนั กในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการให บั งเกิด ประโยชน สุ ข แก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนั บ สนุน ให สาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึ งเครือขายในการตรวจสอบการปฏิ บัติ ราชการขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนท องถิ่นมี แผนงานที่ มีป ระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทำแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถบริห ารราชการเป นไปตามหลักบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักทองถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดาน
การป องกั น การทุ จริ ต อั น จะส งผลให ป ระชาชนในทองถิ่น เกิดความภาคภูมิใจและให ความรว มมือกั น เป น
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน
๘

สวนที่ 2
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสราง
1 .1 ก า ร ส ร า ง
สังคมที่ไมทนตอ จิ ต สำนึ ก และความ
การทุจริต
ตระหนั กแกบุ คลากร
ทั้ ง ข า ร า ช ก า ร
การเมื อ งฝา ยบริห าร
ข า ราชการการเมื อ ง
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝ า ย ป ร ะ จ ำ ข อ ง
องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น
1.2 การสราง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น

มิติที่ 1
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 – 2564)

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1.1 (1) โครงการอบรมศีล
5 ประชาสุขใจ
1.1.2 (1) มาตรการ “สงเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น”
1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรู
เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ
2) โครงการปลูกตนไมเพื่อ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
3) โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพดานการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม
4) โครงการสรางอาชีพ สราง
รายได ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.3 การสราง
1) โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จิตสำนึกและความ
จริยธรรมใหแกเด็กและ
ตระหนักแกเด็กและ เยาวชนของอบต.ดานชาง
เยาวชน
2) โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชน
อบต.ดานชาง
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
3) โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกเด็กและเยาวชน
4) โครงการกิจกรรมสงเสริม
สภาเด็กเยาวชนตอตานการ
ทุจริต
รวม
1 มาตรการ 1 กิจกรรม 9
โครงการ
2.1 แสดงเจตจำนง 1) กิจกรรม “ ประกาศ
ทางการเมืองในการ เจตจำนงตอตานการทุจริตของ
ตอตานการทุจริตของ ผูบริหารอบต.ดานชาง”
ผูบริหาร

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

30,000

30,000

60,000

60,000

หมายเหตุ

60,000

-

-

-

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหัวหนาสวนราชการ
2.2.1 (3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป”
2.2.2 (2) กิจกรรม
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”
2.2.2 (3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ”
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ
– จัดจาง
2.2.3(1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ เกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อำนาจหนาที่
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3.1 (2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อำนาจของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.3.2 (3) มาตรการ
มอบอำนาจเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.3.2 (4) มาตรการการออก
คำสั่ ง มอบหมายของนายก
องค ก ารบ ริ ห ารส ว นตำบ ล
ปลั ด อบต. และหั ว หน า ส ว น
ราชการ

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

๑๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ
2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

2.4.1 กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติพนักงานสวนตำบล
พนักงานจาง

มิติที่ 2

รวม

3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อำนวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
อบต.ดานชาง
2.5.2 (1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได
ดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ
อบต.ดานชาง
2.5.2 (2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2.5.3 (1) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน”
2.5.3 (2) มาตรการ
“ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนา
ที่ของ อบต.ดานชาง วาทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หนาที่โดยมิชอบ”
10 มาตรการ 10 กิจกรรม
2 โครงการ
3.1.1 (1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ของ อบต.ดานชาง ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง”
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย”
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของ อบต. และการ
รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึง

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

๑๑

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

3.3 การสงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
มิติที่ 3

รวม

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กำหนด

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสว น
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดำเนินการได
4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

มิติที่ 4

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต
รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ขอมูลขาวสารของ อบต.
3.2.1 (1) โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน
3.2.1 (2) มาตรการ
การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข
3.2.2 (1) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
3.3.1 (1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
3.3.1 (2) การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
5 มาตรการ 3 กิจกรรม
2 โครงการ
4.1.1 (1) กิจกรรมจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป ประจำปงบประมาณ
2562
4.1.1 (2) กิจกรรมจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของ อบต.
4.2.1 กิจกรรมการประกาศ
ผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ

4.3.1 โครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถิ่น
4.3.2 กิจกรรมการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบล
4.4.1 กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,000

11,000

11,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

1 มาตรการ 6 กิจกรรม
๑๒

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

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

หมายเหตุ

3 โครงการ

สวนที่ 3
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น
1.1.1(1) ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
จากสถานการณบานเมืองในหวงเสลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหามากมายประกอบดวยการ
กระทำผิดกฎหมาย ปญหาอาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การระบาดของสิ่งเสพติด
และอบายมุข การแตกแยกทางความคิดการเห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม และการจาบจวง
ดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติซึ่งปญหาเหลานี้เกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะ
สงผลใหสังคมเกิดความขัดแยง คณะสงฆโดย เจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิดความสันติสุข มีความ
สามั ค คี ก ลมเกลี ย วกั น โดยให พ ระพุ ท ธศาสนิ ก ชนได น อ มนำหลั ก ศี ล 5 มาประพฤติ ป ฏิ บั ติ ในการดำเนิ น
ชีวิตประจำวัน ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชิ (คสช.)ไดใหแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ดวย
การใหทุกภาคสวนในประเทศรวมมือกันดำเนินการสรางความปรองดองสมานฉันท และทำใหประชาชนมีความ
รักความสามัคคีกันโดยเริ่มจากครอบครัว หมูบาน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศกาวไปขางหนา
อยางปลอดภัยยั่งยืนสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะหนวยงานราชการทีมีภารกิจในการสงเสริมให
สังคมไทยมีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของพระพุ ทธศาสนาจึงไดกำหนดกิจกรรมในการ
สนับสนุนสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยไดนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไป
พัฒนาชีวิตครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเนนการดำรงสงเสริมและสนับสนุนใหมี หมูบานรักษาศีล 5 ประชา
สุขใจขึ้นในทุกสวนของประเทศ เพื่ อชวยลดป ญหาอาชญากรรม ปญ หายาเสพติด ป ญหาสุขภาพกาย และ
ปญหาสุขภาพจิต ซึ่งเปนตัวบอนทำลายการดำเนินชีวิตประจำวันใหเสื่อมถอยไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จึง
จำเปนตองมีการใหความรูดานศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ดานยาเสพติด และดานสุขภาพการดูแลตัวเอง
พื้นฐานในการใชชีวิตประจำวัน
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดรวมกับวัด จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อใหครอบครัวมีความ
ตระหนักในการดำรงชีวิตรักษาศีล 5 ประชาสุขใจใสใจสุขภาพประชาชน ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง หางไกลยาเสพติด โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาเปนสติ
เตือนใจ ในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และสงเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตใหดีขึ้น
3. วัตถุประสงค

๑๓

3.1 เพื่อเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ลดปญหาความขัดแยง สรางความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชน ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง ตระหนักถึงการดำรงชีวิตทีมีคุณธรรมศีลธรรม
3.3 เพื่อสรางความเข็มแข็งของครอบครัวภายในชุมชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
3.4 เพื่อใหประชาชน ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
ไดนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการดำเนินชีวิตอยางมีความสุข
3.5 เพื่อใหประชาชน ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มี
ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในการใชชีวิตประจำวัน
วิธีการดำเนินการ
- จัดประชุมหารือโดยฝายที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมแผนงาน
- จัดทำโครงการ
- เสนอโครงการ
- ดำเนินงานตามโครงการ
- ประเมินผลดำเนินงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง
5. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. ระยะเวลาในการดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดำเนินงาน
40,000 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ประชาชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง มีจิตสำนึกและไดแสดงออถึงความรับผิด มีสวนรวมในการสรางสรรคสังคมถิ่นกำเนิดตนเอง ดวย
การสรางความรักความสามัคคี ความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
- ประชาชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง ทุกหมูบาน ชุมชน ตำบล และสังคมมีความรักความเขาใจ เคารพความคิดเห็นของกันและกัน มี
ความเอื้อเฟอ เปนสังคมเครือญาติและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ประชาชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง เห็นคุณคาและประโยชนในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาดำเนินชีวิตอยางมีความสุข
๑๔

- ประชาชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลด า นช า ง มี ค วามตระหนั ก รั ก ปกป อ ง เชิ ด ชู ส ถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ซึ่ งจะส งผลให
ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน
- ประชาชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น สงผลใหการดำเนินชีวิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
*******************************************************************
1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.1.2 (1) ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง พ.ศ. 2558 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความรายแรงแห งการกระทำ ประกอบกั บ ไดมีป ระกาศคณะกรรมการพนั กงานส วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ
และพนักงานจาง กำหนดใหพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อำนวยความ
สะดวกและให บ ริก ารแก ป ระชาชนตามหลั กธรรมาภิ บ าล โดยจะตอ งยึดมั่ น ในคานิ ย มหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนื อกวาประโยชนสวนตน และไมมีป ระโยชนทับซอน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่
ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุ ข และยึ ด มั่ น ในหลั ก จรรยาวิ ช าชี พ ขององค ก ร นอกจากนี้ สำนั ก งาน ก.พ. ได กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดย
อาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตาม
นัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตำบล
โนนกอก ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้ น เพื่ อใหเกิด ความโปรงใสในการปฏิบั ติงานและเปน ที่ เชื่ อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง ไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ
มีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
๑๕

3.1 เพื่ อเป นเครื่องมือกำกั บความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล

3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง เพื่อใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลำดับ
3.5 เพื่ อป องกั น การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงาน
จาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดำเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง เพื่อใชเปนคานิยมสำหรับองคกร
ขาราชการทุ กคนพึ งยึด ถือเปน แนวทางปฏิบั ติควบคูไปกับ ระเบีย บและกฎขอบังคับ อื่นๆ อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปดเผยเปน
การทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๖

คณะผูบ ริห าร สมาชิ กสภาองคการบริหารสวนตำบล พนั กงานสวนตำบล ปฏิ บัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
************************************************
1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน
1.1.3 (1) ชื่อกิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ ผลประโยชนทับซอน ” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใช อิ ท ธิ พ ลตามอำนาจหน า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให เกิ ด ประโยชน ส ว นตั ว โดยก อ ให เกิ ด ผลเสี ย ต อ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรง
ตำแหน งในองค ก รต างๆ ทั้ งในหน วยราชการ รัฐ วิส าหกิ จ และบริษั ท จำกัด หรือการที่บุ ค คลผู มีอ ำนาจที่
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 งนั้ น องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลด านช าง จึ งได จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู ความเข าใจการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิ บัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเจาหนาที่ เพื่อให
พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกำกับความประพฤติของ
ตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตำบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน
3.2 เพื่ อเสริมสร างพฤติ กรรมและวิธีการทำงานที่สุจ ริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีจิตสำนึ ก
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
๑๗

4. เปาหมาย
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง

6. วิธีการดำเนินการ
จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนั กงานส วนตำบลและพนั กงานจางมี ความรูเกี่ยวกับ ผลประโยชน ทับ ซอน และมี ความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
************************************************
1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 ชื่อโครงการ : โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
2. หลักการและเหตุผล
ป� ญ หาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทย
ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่นๆ ส่วนใหญ่สืบเนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ถูก
ทำลาย ส่วนมากเป�นกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การใช้พลังงานต่างๆ การสูญเสียพื้นที่สีเขียว การเกษตรกรรม
และการกำจัดของเสีย เป�นต้น สาเหตุดังกล่าว ทำให้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่ทำให้เชื่อว่า อุณหภูมิของโลกที่
สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
นอกจากนั้น ป�ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ยังเป�นป�ญหาที่จะเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ องค์การบริหาร
๑๘

ส่ ว นตำบลมี ห น้ า ที่ ต้ อ งทำในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล (๗) คุ้ ม ครอง ดู แ ล และบำรุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา
๑๖ แห่งพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
และ(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
เพื่ อเป� น การอนุ รักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้และสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติ ให้ เกิ ดความสมดุ ล
และเพื่อเป�นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล และวันสำคัญของชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่ านช้ าง อำเภอบั ว ใหญ่ จั งหวั ด นครราชสี มา จึงได้ จัด ทำโครงการปลูก ต้ น ไม้เฉลิม พระเกี ย รติ ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกไม้ ป้องกันและบรรเทาภาวะโลกร้อน ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน อันเป�นการป้องกันความเสื่อมโทรมของดิน ทรัพยากรดิน และเป�นการปรับภูมิทัศน์บริเวณริม
ถนนหรือบริเวณริมสระน้ำ ทำให้เกิดความร่มรื่นและทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่ท้องถิ่นอีกด้วย
3. วัตถุประสงค

๑. เพื่อถวายเป�นราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคล และวันสำคัญของชาติ
๒. เพื่อป้องกันป�ญหาอุทกภัย การพลังทลายของดิน เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว
๓. เพื่อลดป�ญหาภาวะโลกร้อน และปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่นและทัศนียภาพที่สวยงาม
และส่งเสริมให้ชุมชนมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
4. เปาหมาย

คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น, ประชาชนทั่วไป

5. วิธีการดำเนินการ
ขั้นเตรียมการ
๑. ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อวิเคราะห์และระดมความคิดเห็นในการดำเนินการ
๒. กำหนดแผนงาน
การดำเนินการ
๑. จัดทำโครงการ
๒. ขออนุมัติจัดทำโครงการและเสนอโครงการขออนุมัติดำเนินการ
๓. จัดซื้อต้นไม้
๔. ประสานเจ้าหน้าที่ จิตอาสาและหน่วยงานอื่นร่วมดำเนินการกิจกรรม
๕. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ
๖. สรุปผลการดำเนินงาน
6. ระยะเวลาดำเนินการ

๑๙

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
7. สถานที่ดำเนินการ
ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
8. งบประมาณ
ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่า
ไม้ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป�นค่าดำเนินการสนับสนุนโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลดานชาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ร่วมถวายเป�นราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคล และวันสำคัญของชาติ
๒. ป้องกันป�ญหาอุทกภัย และการพลังทลายของดิน อีกทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๓. ลดป�ญหาภาวะโลกร้อน และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
๔. พื้นที่ตำบลด่านช้าง มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น และประชาชนมีสุขภาพที่ดี
*********************************
3) ชื่อโครงการ : โครงการปลูกตนไมเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริในการพัฒนาฟนฟูสภาพปา
ไมใหคืนกลับสูธรรมชาติ ดวยแนวทางการผสมผสาน โดยการปลูกตนไมทดแทนควบคูกับการพั ฒ นาอาชีพ
ราษฎร โดยใหหนวยงานราชการตางๆ ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตร และ
สภาพแวดลอม ให ดู แลพื้ น ที่ ป า อนุ รักษ และสรางความเข าใจแกราษฎรให รับรูถึงประโยชน ของป า และอยู
รวมกันกับปาอยางพึ่งพาอาศัยกัน “การปลูกปาถาจะใหราษฎรมีประโยชนใหเขาได ใหใชวิธีปลูกไม ๓ อยาง แต
มีประโยชน ๔ อยาง คือ ไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และ
ปลูกอุดชวงไหลตามรองหวยโดยรับน้ำฝนอยางเดียว ประโยชน ๔ อยาง คือ สามารถชวยอนุรักษดินและน้ำ
การอนุรักษ ดิน น้ำ และการฟนฟูทรัพยากรป าไม ควบคูกับความตองการดานเศรษฐกิจที่
เรียกวา (การปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง” คือ ปลูกไมใชสอย คือ ไมโตเร็ว ปลูกไมกินได คือ ไมผล
ปลูกป าไมเศรษฐกิจ คือ ไมที่ปลู กไวขาย หรือไม เศรษฐกิจ เช น ไมที่ปลูกนำมาใชประโยชนได ๔ อยาง คือ
๒๐

นำมาใชสอย นำมาเปนอาหาร นำมาสรางรายได และชวยอนุรักษดินและน้ำ เพราะการปลูกพืชที่หลากหลาย
อยางเปนระบบ ชวยใหระบบนิเวศดีขึ้น
พระราชบัญญั ติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่ มเติม
องคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ตามมาตรา ๖๖ พัฒนาตำบลในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และใน
มาตรา ๖๗ ขอ ๗ คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่ อ
ประโยชน ของประชาชนในท องถิ่ นของตนเอง ตามมาตรา ๑๖ ขอ ๑๓ การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานที่
พักผอนหยอนใจ ขอ ๒๔ การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และขอ ๒๗ การดูแลรักษาที่สาธารณะ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดนอมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
เปนการอนุรักษ ดิน น้ำ และฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยจัดทำโครงการโครงการปลูกตนไมเพื่อสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึน้
3. วัตถุประสงค

๑. เพื่อตอบสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ รักปา รักน้ำ รักษาแผนดิน
๓. เพื่อเปนการอนุรักษ ดิน น้ำ และฟนฟูทรัพยากรปาไม
๔. เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก ใหกับผูเขารวมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ ใหเห็นความสําคัญ
ของการ อนุรักษทรัพยากรดิน น้ำ และปาไม
4. เปาหมาย

คณะผู บ ริห าร สมาชิ กสภาองคการบริห ารสวนตำบล เจาหนาที่ อบต. กำนัน /ผูใหญ บาน
จิตอาสาและประชาชนทั่วไป รวมกันปลูกตนไม
5. ระยะเวลาดําเนินการ
หวงระหวางเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2

6. สถานที่ดําเนินการ
บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดานชาง อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา
7. วิธีการดำเนินการ
ขั้นเตรียมการ
๑. ประชุมเจาหนาที่รับผิดชอบเพื่อวิเคราะหและระดมความคิดเห็นในการดำเนินการ
๒. กำหนดแผนงาน
การดำเนินการ
๑. จัดทำโครงการ
๒๑

๒. ขออนุมัติโครงการและเสนอโครงการขออนุมัติดำเนินการ
๓. จัดหาตนไม
๔. ประสานกลุมเปาหมายที่รวมดำเนินการกิจกรรม
๕. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ
๖. สรุปผลการดำเนินงาน
8. งบประมาณ

ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ำและปา
ไม งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ สำหรับคาใชจายปลูกตนไมเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนคาดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติ รณรงค ประชาสัมพันธ คาใชจายในการจัดหากลาไม กิจกรรมปลูก
ตนไม และคาใชจายอื่นๆตามโครงการ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองส ง เสริ ม การเกษตร องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลด า นช า ง อํ า เภอบั ว ใหญ จั ง หวั ด
นครราชสีมา

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ตอบสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. ประชาชนมีส วนรวมในการ รักป า รักน้ ำ รักษาแผน ดิน และมีจิตสํานึก ในการอนุรักษ
ทรัพยากรดิน น้ำ และปาไม
๓. เปนการอนุรักษ ดิน น้ำ และฟนฟูทรัพยากรปาไม
*********************************************
4) ชื่อโครงการ: โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม
2. หลักการและเหตุผล
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ใหยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เนน
แนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบัน ไดนอมนำมาเปนนโยบายและพัฒนาใหความสำคัญกับความเปนอยู
ของเกษตรกร เน น “คน” เปน ศู นยกลางการพั ฒ นา อีกทั้งการพัฒ นานั้น จะตองเริ่มตั้งแตคนที่อยูในระดั บ
ครัวเรือน ระดับทองถิ่น จึงจะเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน สำหรับการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ตำบลดานชาง
อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา อยูภายใตการบริหารจัดการดูแลโดยองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
มีอำนาจหนาที่ที่จะเขาไปดำเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชน ตามภารกิจ
ที่ถูกกำหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒๒

๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 68 (7) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และตามพระราชบัญญั ติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๓) พ.ศ. 2550 และรวมกฎหมายอื่ น รวมทั้งสอดรับ กับ ภารกิ จ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเปน
สำคัญ
ส ว นใหญ ป ญ หาด านการเกษตร เกิ ด จากตั ว เกษตรกรยั งขาดความรู ค วามเข าใจในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขาดความรูในเรื่องพันธุ การวางแผนการปลูกพืช การใชพื้นที่เพาะปลูกพืชและใช
พันธุพืชซ้ำๆ ไมเหมาะสมตอสภาพพื้นที่ สงผลทำใหเกิดโรคและแมลง ประสบปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ำ
ตองใชตนทุนการผลิตพืชสูง สวยใหญเกษตรกรจะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ไดแก ขาว มันสำปะหลัง และออย
จากปญหาดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดเล็งเห็นปญหาดานการเกษตร เห็นความสำคัญ
ของเกษตรกร เนื่องจากรายไดสวนใหญในตำบลดานชาง มาจากอาชีพเกษตรกรรม “เกษตรกร” คือ บุคคลที่
สำคัญเห็นควรที่จะพัฒนาที่ตัวบุคคล (เกษตรกร) กอน เมื่อคนเกิดการพัฒนาทั้งดานความรูวิชาการ การปฏิบัติ
อยางถูกตอง จะสงผลทำใหเกษตรกรมีความรูในการแกไขปญหา เกิดความคิดสรางสรรค และใชความสามารถที่
มีอยูอยางเต็มศักยภาพ นำความรูที่ไดรับมาเปนแนวทางใหการพัฒนาการเกษตรของตนเอง เกิดการรวมกลุม
พัฒ นาการเกษตรระดับตำบล นำไปสูการพัฒ นาในดานอื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพและพั ฒ นาไดอยางยั่งยืน
ทั้งนี้องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงจัดทำโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิ จพอเพี ยงและเกษตรทฤษฎี ใหม ประจำป งบประมาณ ๒๕๖2 โดยจัดอบรม เกี่ ย วกั บ การเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
3. วัตถุประสงค

๑.เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ใหแกเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดานชาง เพื่อนำมาประยุกตใช
ใหเหมาะสมในพื้นที่ของเกษตรกรเอง
๒.เพื่อสงเสริมความรูแกเกษตรกรใหมีความรูดานการเกษตร การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว พันธุ
พืช พันธุสัตว ลดตนทุนผลิต การรวมกลุม และการบริหารจัดการตาง ๆ ในดานการเกษตร
๓.เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางเกษตรกร เจาหนาที่ ผูนำชุมชน และหนวยงานตาง ๆ
4. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการจัดอบรม
ดำเนินการใหความรูแกเกษตรกร ภายในประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 หลักสูตร 2 วัน
ณ องค ก ารบริห ารส ว นตำบลด า นช า ง อำเภอบัว ใหญ จังหวัดนครราชสีม า และศึ ก ษาดู งานศู น ย เรี ย นรู
เศรษฐกิจพอเพียงบานสารภี จ.สมุทรสงคราม
5. เปาหมาย

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของโครงการ จำนวน 55 คน

6. วิธีดำเนินการ
๑.จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติตอผูบริหารทองถิ่น
๒๓

๒.สงหนังสือประชาสัมพันธใหผูนำชุมชนแตละหมูบาน ประกาศประชาสัมพันธและคัดเลือก
เกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการ โดยใชแบบตอบรับการเขารวมโครงการ ฯ
๓.กำนันตำบล/ผูใหญบานทุกหมูบาน รวบรวมเอกสารการรับสมัครตามแบบตอบรับการเขา
รวมโครงการ และนำสงยังองคการบริหารสวนตำบลดานชาง จำนวน ๑ ชุด
๔.ติดตอประสานงานบุคคล หนวยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวของรวมทั้งสำรวจขอมูล จัดหา
สถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่
๕.จัดอบรมสงเสริมความรูใหแกเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดานชางและศึกษาดูงาน จ.สมุทรสงคราม
๖.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ฯ เสนอตอผูบริหารทองถิ่น
7. ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ
เกษตรกรตำบลดานชาง ไดรับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 100 ของจำนวนเปาหมายผู
เขารับการฝกอบรม
8. งบประมาณ

ตามงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ.25๖2 องคการบริหารสวนตำบลดานช าง
อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ สำหรับคาใชจายโครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพดานการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาดำเนินการสนับสนุนโครงการและคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลดานชาง อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. เกษตรกรไดรับความรูเรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใชในการ
วางแผนประกอบอาชีพและถายทอดตอไปยังชุมชนของตนเองได
๒. เกษตรกรไดรับความรูดานวิชาการเกษตร การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว พันธุพืช พันธุสัตว
วิธีการลดตนทุนผลิต การรวมกลุม และการบริหารจัดการตาง ๆ ในดานการเกษตร สามารถนำความรูมาใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช ซึ่งจะสามารถลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
๓. เกษตรกรไดรบั แนวความคิดใหม ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ สามารถนำมา
พัฒนาในพื้นที่การเกษตรของตนเองตอไป
๔. เกิดการรวมกลุมของเกษตรกร
*********************************************
5) ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร
พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดำเนินงานใหหนวยงานตางๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
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แกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนน
ใหผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน”
และขณะเดี ย วกั น ก็ เป น การปู พื้ น ฐานไว ส ำหรั บ “ความกิ น ดี อยู ดี ในอนาคต” ด ว ย ดั งนั้ น โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดำริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลำดับความจำเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา
และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของ
เกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงจัดทำโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกต
เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค
3.1 สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในตำบลดานชาง
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการสรางอาชีพใหกับประชาชนในตำบลดานชาง
3.3 สามารถนำความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
3.4 สามารถนำเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ
3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตำบลดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเ กี่ยวกับการสราอาชีพใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางอาชีพ
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10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางอาชีพ
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได
10.4 มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
***************************************************
1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1) ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
2. หลักการและเหตุผล
ป จ จุ บั น ป ญ หาการขาดคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในสั ง คมไทยได ท วี ค วามรุ น แรง และมี ค วาม
หลากหลายมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม ประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให
ภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะตานทานกับปญหา ตองขาดความมั่นคงจนเกิดปญหาตางๆ
ของสังคมตามมา เชน สำหรับเด็กและเยาวชน ไดแก ปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาท ปญหาการแพรระบาดของ
ยาเสพติด ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ปญหาการติดเกมส สำหรับประชาชนทั่วไป ไดแกปญหาการ
ทำงานที่ ไม มี ความสุ ข ป ญ หาความสามั คคี ในองค กร เป น ตน การพั ฒ นาประเทศให ก าวหน าประชาชนมี
ความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤต ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตนมีรากฐานที่สำคัญจากการ
พัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมี ความเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคน
ในสังคม
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให
เด็กและเยาวชนในตำบลดานชาง ไดตระหนักถึงการสรางจิตสำนึก ใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมคานิยม ดวยการมีจิตสำนึกที่ดีในการดำรงชีวิตในสังคม
จึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ขึ้น
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกใหเด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา
และนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทาง ในการดำเนินชีวิต
๒. เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึก
รวม ในการเสริมสรางสังคมแห งคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแก
ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการกระทำความดี รูจัก การให การเสียสละและการ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
๓. เพื่อเปนการสรางภาพลักษณ ที่ดีของเด็กและเยาวชน ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล
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4. การนำหลักอริยะสัจ 4 ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนในตำบลดานชาง จำนวน 200 คน
5. วิธีดำเนินการ
1.
2.
3.
4.

เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประสานงานกับกลุมเปาหมาย วิทยากร สถานที่ดำเนินการอบรม
ดำเนินการอบรมตามกำหนด
ประเมินผลโครงการทั้งกอนและหลังการอบรม และรายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารทราบ

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหวางเดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562
7. สถานที่ดำเนินการ
วัดในตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
9. งบประมาณ
งบประมาณกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.
2562 แผนงานศาสนาวัฒ นธรรมและนัน ทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท องถิ่น ค าใชสอย รายการ
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ เพื่อใชจายในการจัดงานโครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กและเยาวชน ตั้งไวจำนวน 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถวน) รายละเอียด
คาใชจาย ตามเอกสารแนบทายภาคผนวก
10. ผลคาดวาจะไดรับ
1.สรางจิตสำนึกที่ดีใหกับเด็กและเยาวชน นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใชใน การ
ดำเนินชีวิตมีการพัฒนาดานอารมณ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และนำไปใชในการปฏิบัติดำเนินชีวิตอยาง มี
ความสุข
2.การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวม ในการเสริมสรางสังคม
แห งคุ ณ ธรรมและสมานฉั น ท ประพฤติ ต น เปน พลเมื องดี สรางประโยชน ให แก ครอบครั วประชาชน และ
ประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการกระทำความดี รูจัก การให การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน
รวมกัน
***************************************************
2) ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
2. หลักการและเหตุผล
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ป จ จุ บั น การทุ จ ริ ต เป น ป ญ หาที่ ท ำลายสั ง คมอย า งรุ น แรงและฝ ง รากลึ ก เป น ป ญ หาที่ ส ะท อ น
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่
ตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจ
และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพั ฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา
6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให
รัฐตองสงเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง พิจารณาเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ
สรางภู มิคุมกัน ทางสังคมให เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม โกง”) ขึ้น เพื่ อเปน การสรางภู มิคุมกั นและ
คานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สำคัญ ที่ทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปน
การปองกันแกไขปญหาทุจริตที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสำนึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความ
ซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสำนึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคำนึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทำใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เพื่ อ สร างภู มิคุ มกั น ทางสั งคมใหเด็กและเยาวชน ไมย อมรับ พฤติ กรรมทุ จ ริต และการโกงทุ ก
รูปแบบ
3.3 เพื่อส งเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิต สาธารณะ และพรอมที่ จะเสีย สละประโยชนสวนตน เพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีการดำเนินการ
1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย
2. แตงตั้งคณะทำงานพิจารณานำหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
๒๘

สถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ที่ อปท. ใหการอุดหนุน
3. ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทำงานฯ
4. ติดตามการดำเนินการ
4. สรุปผลการดำเนินการ
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการนำหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท.
หรือ ที่ อปท. ใหการอุดหนุน
2. เด็ ก และเยาวชนได รั บ การปลู ก ฝ งให เป น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี
ภูมิคุมกันทางสังคมไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ
3. เด็กและเยาวชนมีจิ ตสาธารณะ และพรอมที่ จะเสีย สละประโยชนส วนตน เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม
***************************************************
3) ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหแกเด็กและเยาวชน
๑. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว ทรงมี พ ระราชดำรัส แนะนำปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแก
ประชาชนชาวไทย ที่เนนทางสายกลาง ซึ่งความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความ
จำเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันที่ดี อันจะมีผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกซึ่ง
จะตองมี ความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวังในการนำวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนโดยจะตองมีการ
เสริมสรางพื้นฐานที่ดีทางจิตใจของทุกคนใหสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน และความเพียร
มีสติ ความรอบคอบเพื่อใหสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้ง
ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมภายนอก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญ
ของสังคมไทยที่สามารถนำไปประยุกตใชในบริบทตางๆ ไมวาจะเปนการบริหารงานระดับประเทศ ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ป ระกาศใช แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยนำแนวคิด
และทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบตอการพัฒ นา
ประเทศของประเทศไทย ไดสะทอนถึงปญหาเชิงโครงสรางการพัฒ นาของประเทศที่ไมสมดุล ไมยั่งยืน และ
ออนไหวตอผลกระทบจากความผันผวนของป จจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจำเปนตอง
ปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนการพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น
๒๙

ดวยจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งรวมถึงการขับเคลื่อนในภาคการศึกษา การขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น นโยบายสำคั ญ เร ง ด ว นที่ รั ฐ บาล คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.) และ
กระทรวงมหาดไทย ไดกำหนดยุทธศาสตรในการสรางภูมคุมกันในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อเตรียมความพรอม
ของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจ ใหสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง มุงเนนใหความสำคัญ
กับการพัฒนาคนสรางทุนปญญาอยางยั่งยืน ซึ่งการสรางความพรอมจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาค
สวน รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานสำคัญในพื้นที่ และมีความพรอมในดานวัสดุอุปกรณ
บุคลากรและงบประมาณดั งนั้ น เพื่ อให การขับ เคลื่อนการพั ฒ นาตามปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง และการ
ขั บ เคลื่ อ นโครงการเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น ตามแนวพระราชดำริ เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและมี
ประสิทธิภาพในทิศทางเดียงกัน จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปนหนวยงานที่มีหนาที่สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
จึงได ต ระหนั กถึงการน อมนำหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงตามพระราชดำริ จึงจัด ฝ กศึ กษานอกสถานที่
อบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน และนำความรูที่ไดมาสานตอตามแนวทางการสนับสนุนและขยายผลการ

ดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ เพื่อใหเกิดวิถีความเปนอยูที่พึ่งพาตนเอง
ได มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพมั่นคง ผาสุก และเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค

๒.๑ เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีความรูและความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ทักษะในการประยุกตใชในการดำเนินชีวิตอยางเปนรูปธรรม
๒.๒ เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไดมีการดำเนินกิจกรรมการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน สามารถลดคาใชจาย เพิ่มรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. เปาหมาย

ฝกอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน และนำความรูที่ไดมาสานตอตามแนวทางการ
สนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ เพื่อใหเกิดวิถี
ความเปนอยูที่พึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. กลุมเปาหมาย
เด็ก เยาวชนและโรงเรียนในเขตตำบลดานชาง
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหวาง เดือนตุลาคม 25๖๐ - กันยายน ๒๕6๑
๖. วิธีดำเนินงาน

๑.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒.จัดทำโครงการฝกอบรม โดยแบงเปน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๓๐

ขั้นตอนที่ ๑ การฝกอบรมภาคทฤษฏี
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความรู และเขาใจแนวทางการดำเนินการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได
ขั้นตอนที่ ๒ การฝกศึกษานอกสถานที่
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรม เกิดความรู ทักษะ และประสบการณ ในการดำเนินกิจกรรม
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใชในการ
ดำรงชีพไดอยางสมดุลและมั่นคง
ขั้นตอนที่ 3 การฝกอบรมภาคปฏิบัติ
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน และนำความรูที่ไดมาสานตอ
ตามแนวทางการสนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ
เพื่อใหเกิดวิถีความเปนอยูที่พึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๗. งบประมาณ

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ ๒๕6๑ ตั้งไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคาฝกศึกษานอกสถานที่ คาประกอบอาหาร
คาจางเหมารถยนตโดยสาร คาเขาชม และคาใชจายอื่นๆตามโครงการ (ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.256๑256๔) ยุทธศาสตรที่ ๓ หนา ๑๒๑ ตั้งจายจากเงินรายได
๘. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
๙. หนวยงานสนับสนุนโครงการ
โรงเรียนในเขตตำบลดานชาง ๕ โรงเรียน
๑๐. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จัดทำโครงการอบรมใหความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกเด็กและเยาวชนฝกศึกษานอก
สถานที่ อบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน และนำความรูที่ไดมาสานตอตามแนวทางการสนับสนุนและขยาย
ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ เพื่อใหเกิดวิถีความเปนอยูที่พึ่งพา
ตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีได
๑๑. ผลที่คิดวาจะไดรับ
๑๑.๑ เด็กและเยาวชน มีความรูและความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะ
ในการประยุกตใชในการดำเนินชีวิตอยางเปนรูปธรรม
11.๒ เด็กและเยาวชน ไดมีการดำเนินกิจกรรมการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน สามารถลดคาใชจาย เพิ่มรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
***************************************************
4) ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล

๓๑

การทุจริตเปนปญหาสำคัญที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอประเทศ ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกของคนใน
ชาติใหมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต โดยมุงที่เด็กและเยาวชนที่จะตองสรางชาติในอนาคต โดยสงเสริมให
เยาวชนมีความตระหนักในปญหาการทุจริต และเกิดจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริตใหเกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย สุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนตำบลดานชาง จำนวน 100 คน

5. พื้นที่ดำเนินการ
ศูนยเยาวชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานสงเสริมสภาเด็กในการตอตานการทุจริต เพื่อกำหนดรูปแบบ
กิจกรรม แนวทางในการดำเนินการ
2. จัดประชุมคณะทำงานฯ
3. ดำเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กำหนด
4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน 30,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. สภาเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80
2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในความซื่อสัตย สุจริต และมีความตระหนักในการตอตานการ
ทุจริตและเสียสละเพื่อสวนรวม เกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป
***************************************************
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๓๒

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อกิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของนายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบั บ ป จจุบั น ที่ ใชอยูเป นฉบั บที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึ งป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเป น ประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 50 ในป
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดั บ คะแนนจะสูงขึ้ นไดนั้น การบริห ารงานภาครัฐตองมีระดับ ธรรมาภิบ าลที่ สูงขึ้ น
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ 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 เป นหนวยงานหลักในการจัด ทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่งยื น รัฐ จะต องให ความเป น อิ สระแก องคกรปกครองสว นทองถิ่น โดยยึดหลักแห งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำ
บริ ก ารสาธารณะ รวมทั้ งมี ส ว นร ว มในการตัด สิน ใจแกไขป ญ หาในระดับ พื้ น ที่ สว นการกำกับ ดู แลองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาป ญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เป นเรื่องที่มีคำครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปได
สูงที่ คนทำงานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหน าที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือ
ชองทางที่คนทำงานในทองถิ่นจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทำงานในหนวยงาน
๓๓

ราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจ
เปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสว นท องถิ่น บริหารงานดวยความโปรงใส มี ความเขมแข็ งในการบริหารราชการตามหลั กการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกป ระชาชน และยกระดับ มาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน
อยางนอย 1 ครั้ง
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- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จำนวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
**************************************
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
2.2.1(1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

2. หลักการและเหตุผล
พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจำ และพนั ก งานจางขององคก ารบริห ารส ว นตำบลดานช าง เป น
บุ ค ลากรที่ มี ความสำคั ญ ต อองค กร โดยการขับ เคลื่อนการพั ฒ นางานขององค การบริ ห ารส ว นตำบล ให มี
ศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะ
บรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒ นางานใหมีคุณภาพ จะตองมี
มาตรฐานในการทำงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการ
ทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส
และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่ อให เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก ำหนดให การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ ก ำหนดให ก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี นั้ น ต อ งก อ ให เกิ ด ประโยชน สุ ข ของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2545
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล
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3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทำงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2545
6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1
มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตำบล ไมนอย
กวา 90 %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล มีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของเจาหนาที่ได

๓๖

*********************************************
2.2.1(2) ชื่อมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตำบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหาร
ส ว นตำบล ทั้ งที่ เป น หน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล พ.ศ. 2537 หน าที่ ต าม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน าที่ ตามกฎหมายอื่ นที่ กำหนดใหองคการบริห ารสวนตำบล มีหนาที่ตองทำอีกมากมายในการใหบ ริการ
สาธารณะแกป ระชาชน ผูมารับบริการติดต อกับ หน วยงานต างๆ ขององคการบริห ารสวนตำบล นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน า
หนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ที่กำหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบ านเมืองที่ ดี ตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญั ติ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ที่กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาที่ในการ
สั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตำบล กำหนดใหนายกองคการบริหารสวน
ตำบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล และเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานสวนตำบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล นายกองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจ
มอบหมายการปฏิ บัติ ราชการให แก รองนายกองคการบริห ารสวนตำบล ที่ ไดรับ แต งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิ บั ติ ร าชการขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล ได และกำหนดให ป ลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล เป น
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตำบล และลูกจางองคการบริหารสวนตำบล รองจากนายกองคการบริหารสวน
ตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององคการบริหารสวนตำบล ใหเปนไปตามนโยบาย และ
อำนาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล
ดังนั้ น เพื่อให การบริห ารราชการเป นไปตามหลักการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ขึ้น
๓๗

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ
หัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหรององคการ
บริหารสวนตำบล นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล และหัวหนา
สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง

6. วิธีดำเนินการ
6.1 ออกคำสั่ งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญ าต อนุ มัติ ตามกฎหมาย ระเบีย บฯ ขอ บังคั บ และ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
๓๘

**************************************
2.2.1(3) ชื่อกิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิ จารณาความดี ความชอบหรือการพิ จารณาเลื่ อนขั้น เงินเดือน เปน กระบวนการหนึ่ งของการ
บริหารผลการปฏิ บัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปน แรงจูงใจใหผูปฏิ บัติ งานเกิดแรงกระตุนในการ
พั ฒ นาผลงาน ซึ่ งนายกองค การบริห ารสว นตำบลโนนกอก ไดใหความสำคัญ ในเรื่องการพิ จ ารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งเรื่ อ งการใช ดุ ล พิ นิ จ ของผู บั งคั บ บั ญ ชาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของผู ใต บั งคั บ บั ญ ชา
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนั กงานส วนตำบลจังหวัด นครราชสีมา เรื่ อง หลั กเกณฑ และเงื่อนไข
เกี่ ยวกั บการบริหารงานบุ คคลขององค การบริหารสวนตำบล พ.ศ.2545 ลงวัน ที่ 24 เดื อน ตุล าคม พ.ศ.
2545 ได ก ำหนดให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล แต งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อนขั้ น เงิน เดื อ น
ขาราชการองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการองคการบริหารสวนตำบลดานชาง พนักงานครู อบต.
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แต งตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งานสว นตำบล
พนั กงานครู อบต. ลูกจางประจำ โดยแตงตั้งปลั ดองคการบริหารสวนตำบลเป นประธานกรรมการ และ
หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการองคการบริหารสวนตำบล ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปน
เลขานุการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบล โดยประกอบดวย ประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนเปนกรรมการ และขาราชการองคการบริหารสวนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่
เปนเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล เพื่อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคำปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิ จารณากลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการของพนั กงานส วนตำบล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบล พนักงานครู อบต.
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบล พนักงานครู และลูกจางประจำ
พิ จ ารณาทบทวนผลการพิ จ ารณาการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนั กงานสวนตำบล พนักงานครู อบต. เสนอมา โดยใชห ลักเกณฑตามที่
๓๙

กำหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
2545
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกป
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานบุคคล องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
*****************************************
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
2.2.2 (1) ชื่อกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดี ย วกั น และสอดคล องกั บ การปฏิ บั ติงานในระบบบัญ ชีคอมพิ วเตอรขององคกรปกครองสว นทองถิ่น จึงมี
กิจ กรรมควบคุ มให บุ คลากรฝายบั ญ ชี กองคลัง องค การบริห ารสว นตำบลดานชาง จัดทำทะเบี ยนคุ มเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จ ายเงิ น ตามข อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ า ยประจำป และดำเนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทำ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากร กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากร กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
๔๐

7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากร กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
****************************************
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจการบานเมืองที่ ดี ซึ่งกำหนดให มีการ
บริ ห ารราชการอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิดความคุม คาในเชิงภารกิจ ของรัฐ และเกิด ประโยชนสู งสุดกั บ
ประชาชนและการปฏิ บั ติ ให เป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพั ส ดุ ป 2535 และแกไข
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 เจาหนาที่กองคลัง
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จำแนกวิ ธี การจั ด ซื้ อ จั ดจ างและคิด เป น รอยละของจำนวนโครงการและรอยละของจำนวน
งบประมาณ
๔๑

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจำป
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป
เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
****************************************
2.2.2 (3) ชื่อกิจกรรม “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
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับ ปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัส ดุ โดยมีการตรวจสอบบุ คลากรในหน วยงานถึง
ความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๔๒

7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
****************************************
2.2.2 (4) ชื่อโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ–จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวน
ตำบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อให เปนไป โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีและให คำนึ งถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปด เผยขอมูลข าวสาร ทั้ งนี้ ตามพระราชบั ญญั ติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎี กาวาดวยหลั กเกณฑและวิธีการบริห ารกิ จการบานเมื องที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิ จ ารณาถึ งประโยชน และผลเสี ย ทางสั งคม ภาระต อประชาชน คุ ณ ภาพ วั ตถุ ป ระสงคที่ จ ะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวทีจ่ ะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่ อให การบริห ารงบประมาณขององคการบริห ารสวนตำบลดานชาง เป น ไปอย าง
โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจำเปนตองจัด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
๔๓

เผยแพร ข อมู ล การจั ด ซื้ อ – จั ด จาง ตามแผนงาน/โครงการต างๆ ขององค การบริห ารส ว นตำบล
ดานชาง ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ
หนังสือ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง และชุมชนตางๆ ภายในเขตพื้นที่ตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตำบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเข าถึ งข อมูล ขาวสารเกี่ย วกับ การจัดซื้อจัดจางไม น อยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
****************************************
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
๔๔

2.2.3 (1) ชื่ อกิ จกรรมการจัด บริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่ อให เกิด ความพึ งพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต อ งการของประชาชน และให ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได ต ามหลั ก เกณฑ และวิธีก ารบริห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service)
ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคำ
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอำนาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล ติดตามความคืบหนา
และแจงผลการดำเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแตละกระบวนงาน
เพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตอ
งาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่ง
อำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี ้ องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลดานชาง ยัง บริห ารจัด การบริก ารสาธารณะ ตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน
ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด า นการส งเสริ ม กี ฬ า, ด า นการสงเสริม ผู สู งอายุ , ดานการส งเสริม ผู ด อ ยโอกาส, ดา นงาน
สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด านการส งเสริมศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม ประเพณี ทองถิ่น, ด านการส งเสริมการทองเที่ ยว, ดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก
ประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
3. วัตถุประสงค
3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทุกสวนราชการ
6. วิธีดำเนินการ

๔๕

6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ำ, ดานน้ ำเพื่อการบริโภค, ด านการพัฒ นาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น,
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จั ด บริ ก ารสาธารณะ ตามนโยบายเร งด ว นของรัฐ บาล (การแก ไขป ญ หาไฟป าและหมอกควัน การกำจั ด
ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล ง น้ ำ การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ งแต แ หล ง กำเนิ ด การจั ด การน้ ำ เสี ย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน
**********************************************
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.3.1 (1) ชื่อกิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี กาวาดวยหลักการบริห ารจัดการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับ การลดขั้น ตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภ าพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
๔๖

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปที่ผานมา
องคการบริหารสวนตำบลจึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตามกฎหมายเปนสำคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตำบลดานชาง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง

4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได จ ริ งและพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว า เรื่ อ งใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบอำนาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล หรือปลัดนายกองคการ
บริหารสวนตำบลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มี ระบบการรั บ ฟ งข อ รอ งเรีย นหรือมี การสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกนายกองคการบริหารสวน
ตำบลและผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
๔๗

8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการสังกัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับ ความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลดานชางเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
*************************************************

2.3.1 (2) 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
ดำเนิ น การดั งกล าวเป น ไปตามกรอบรวมทั้ งทิ ศ ทางและแนวทางการบริ ห ารราชการดั งกล าว จึ งได มี ก าร
ประกาศใช พ ระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยหลัก เกณฑ และวิธีการบริห ารกิ จ การบ านเมือ งที่ ดี พ.ศ. 2546 โดย
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปน
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุง
และแกไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่ วถึ งและแก ไขป ญ หาต างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ในเขตองค การบริห ารสว นตำบลด านชาง ใหกับ ประชาชนได อย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
๔๘

ได

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

3.3 เพื่ อ ปรั บ ทั ศ นคติ วิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารทำงานของบุ ค ลากรให ค ำนึ ง ถึ งผลลั พ ธ ในด านการบริ ก าร
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง และผูที่มาติดตอราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
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 ดทำ/เตรีย มแบบฟอรมคำรองต างๆ พรอมตั วอย างการกรอกแบบฟอรมทุ กงาน
บริการ
6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนำจุดบกพรองใน
การจั ด ทำโครงการมาปรั บ ปรุ ง แก ไขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให บ ริ ก ารให ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๔๙

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได

************************************
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอื่นใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3.2 (1) ชื่อมาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภ าพของการปฏิบั ติงานให เกิ ดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิ จารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข า ยของความรับ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให ผู ใต บั งคั 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 แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่ อใหการบริหารราชการของสังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ภายใตกรอบอำนาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ปลัดสังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
สังกัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
๕๐

6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล รอง
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
****************************************
2.3.2 (2) ชื่อมาตรการมอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ได
บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบล ไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมาย
อื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบล เอาไว การที่นายกองคการบริหาร
สวนตำบล จะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตำบล จึงไดกำหนด
มาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล ให รององคการบริหารสวนตำบล ปลัด
องคการบริหารสวนตำบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิ จตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบล
6. วิธีดำเนินการ
๕๑

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล เสนอนายกองคการบริหาร
สวนตำบล พิจารณา
6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบล ใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ
****************************************
2.3.2 (3) ชื่อโครงการ : มอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญั ติกำหนดอำนาจหนาที่ของนายกองคการ
บริหารสวนตำบล ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร
ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแตเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช
อำนาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทำให
เกิดการทุจริตขึ้นมาได ดังนั้น จึงไดกำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เปนไปอยางรอบคอบ
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คำสั่งนายกองคการบริหารสวนตำบล มอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ใหกับรององคการบริหารสวนตำบล
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ

๕๒

เสนอคำสั่งองคการบริหารสวนตำบล มอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นใหรองนายกองคการบริหาร
สวนตำบล เปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล ในการใชอำนาจเจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองชาง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มี การออกคำสั่ งมอบอำนาจนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล ในฐานะเจ าพนั กงานท องถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
****************************************

2.3.2 (4) ชื่ อมาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค การบริหารส วนตำบล ปลัดองค การ
บริหารสวนตำบล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตำบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตำบล ทั้ งที่ เป นหน าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ สภาตำบลและองค การบริหารส วนตำบล พ.ศ.2537 และที่ แก ไข
เพิ่ มเติมจนถึ งปจจุบั น หนาที่ตามพระราชบัญญั ติกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่
ตองทำอีกมากมาย ในการให บ ริการสาธารณะแกป ระชาชน ผู มารับ บริการติ ดตอกั บ หนวยงานตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ
อนุ มั ติ อนุ ญ าต ไปยั งหั ว หน าหน ว ยงานระดั บ สำนั ก กอง และฝ ายต างๆ ซึ่ งเป น อุ ป สรรคอย างยิ่ งต อ การ
ใหบ ริการ ทำให การบริการเกิดความลาช า ประชาชนไมไดรับความสะดวกอัน อาจเป นสาเหตุห นึ่ งของการ
กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ
เพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน โดยใช วิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กำหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริห ารงานมีป ระสิทธิภ าพ คุมคา ตามพระราชบั ญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล
๕๓

พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ที่กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล พ.ศ. 2537 และที่ แก ไขเพิ่ ม เติ ม จนถึงป จ จุ บั น มาตรา 59
กำหนดใหนายองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ
องคการบริหารสวนตำบล และมาตรา 60 ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตำบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล อำนาจหนาที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหาร
สวนตำบล ใหเป นไปตามที่นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมาย ในกรณี ที่น ายกองคการบริหารสวน
ตำบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบลตามลำดับที่นายกองคการบริหารสวนตำบล
แตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการการณแทน ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตำบล หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลเปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ขอบัญญัติ หรือคำสั่งใด แตงตั้งใหนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนกรรมการหรือใหมีอำนาจหนาที่อยางใด
ใหผูรักษาราชการแทนทำหนาที่กรรมการหรือมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตำบลใน
ระหวางรักษาราชการแทนดวย อำนาจหนาที่ในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายก
องคการบริหารสวนตำบลจะพึ่งปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญั ติ หรือ
คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคำสั่ง หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไวเปนอยางอื่น นายกองคการบริหารสวน
ตำบลอาจมอบอำนาจโดยทำเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนผูรักษาราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตำบลก็ได แตถามอบใหปลัดองคกรบริหารสวนตำบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวน
ตำบลปฏิบัติราชการแทนใหทำเปนคำสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต อ งการของประชาชน ลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารและไม ส ร า งเงื่ อ นไขขั้ น ตอนที่ มี ค วามยุ งยาก จึ ง
จำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เป น การลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารประชาชนให ได รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป น ธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อ ป อ งกั น การผู ก ขาดอำนาจหน าที่ ในการใช ดุ ล ยพิ นิ จ อั น อาจเป น เหตุ แ ห งการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ
หัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายก
องคการบริหารสวนตำบล นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ
หัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
๕๔

สั่งการ

6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ

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
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
****************************************
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลดานชางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่มีบทบาทสำคัญและ
เปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้ง
ยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกขบำรุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชน
ในทองถิ่นโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความ
เปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสว นท องถิ่ น ทุ กคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน ผูมี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทำทุกสิ่ง เพื่อ
คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดยนอมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดผลดีอยาง
เต็ มกำลังความสามารถแลว ยอมส งผลดีสูป ระชาชนโดยตรงซึ่ งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
๕๕

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดพระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แกขาราชการและประชาชนในคราว
สมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ดังนี้
ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอย
ของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม
ประการที่ 2 คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดี
นั้น
ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวา
จะดวยเหตุประการใด
ประการที่ 4 คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวน
นอยของตน เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง
คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบำรุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน
แลว จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนา
ตอไปไดดังประสงค
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะชวยใหขาราชการ พนักงานและ
ลู ก จ างขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได มี ห ลัก การและแนวทางประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นไปในทางที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสมนำมาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงแนวทางดำเนินการเพื่อใหมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
1. สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาที่ใน
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม
ที่พึงละเวน
2. การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชย
การมอบโล การประกาศเกี ย รติ คุ ณ การประกาศชื่ อทางสื่ อมวลชน เป น ต น นอกจากนี้ ม าตรการที่ ค วร
ดำเนินการควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกำลังใจใหแกผูกระทำดี
3. การเปนแบบอยาง (model) คือ การนำตัวอยางที่ดีมาชี้ใหเห็น โดยจุดเนนสำคัญ
คือ ตัวผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนำ ในการทำ ตัวเปนแบบอยางที่ดี สรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแก
ผูใตบังคับบัญชาและชักนำผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
4. การตั้งชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดขึ้นกับ
เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งจะนำไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ
5. การจัดกิจกรรมรณรงค คือ การจัดใหมีกิจกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีในรูปแบบตางๆ เชน
ประกวดเจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องคกรเปนแนวพิจารณา เปนตน ทั้งนี้ อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
เหลานั้น เชน มีสวนรวมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทำใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่ง
6. การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อ
๕๖

ประเภทต า งๆ อย างสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ให เจ าหน าที่ ในองค ก ร ผู รับ บริก าร ประชาชน และสั งคมไดรับ ทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน จัดทำโปสเตอร ติดประกาศ ทำจดหมายขาว แผนพับ วีดิ
ทัศน เปนตน
7. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอื่นที่สามารถนำมาเปนแบบอยางที่ดีได
หรือการใหหนวยงานอื่นมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทำงานดวยตัวของเจาหนาที่เอง
8. นำหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากความสำคั ญ ของคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมของข าราชการองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ประกอบกับองคการบริหารสวนตำบลดานชางไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
และลูกจางองคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงจัดทำโครงการยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและ
พนั ก งานจ า งขององค การบริ ห ารส ว นตำบลด านชางผู มี คุณ ธรรมและจริย ธรรมในการปฏิ บั ติร าชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดนเพื่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยอง
เชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุมคาและ
สรางความภูมิใจใหกับตนเอง จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ได
พิจารณาอนุมัติตอไป

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน
3.2 เพื่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนตำบล
3.4 เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง
3.5 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
3.6 เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550

4. เปาหมาย

4.1 คัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชางผูมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน
4.2 คัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชางผู
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเดน ปละ 1 ครั้ง
4.3 จัดทำประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 ฉบับ
5. วิธีการดำเนินการ
5.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
5.2 เพื่อให พนักงานสวนตำบลและลูกจาง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ
๕๗

วัตถุประสงคของโครงการ
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลดานชางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน
ประจำป 2562
5.4 ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเกี่ยวของเพื่อกำหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนักงานสวน
ตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชางผูม ีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชนดีเดนประจำป 2562
5.6 ดำเนินการตามโครงการ
5.7 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตำบล
6. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
7. สถานที่ดำเนินการ
8. งบประมาณ

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ประโยชนที่จะไดรับ
10.1 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชางมีความ
ภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ
10.2 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชางมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
11. วิธีการประเมินผล
จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอผลการดำเนินงานตอนายกองคการ
บริหารสวนตำบล
****************************************
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
2.5.1 (1) ชื่อมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
๕๘

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุ จริตที่ เกิดขึ้น ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่
เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนั ก ถึ งความรับ ผิ ด ชอบและการมี สว นรว มในการต อต านการทุ จ ริต ภายในองคก ร ของผูบ ริห ารและ
เจ าหน าที่ ถึงแม จ ะเป น สิ่ งที่ ย ากต อการดำเนิน งานก็ตาม แตเป น สิ่งสำคัญ ที่ ห น วยงานตอ งสรางให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กำหนดดั ช นี ในการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการด ว ยความซื่ อ สัต ย สุ จ ริ ต ตามแนวทางการบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพั ฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อให บุ คลากรปฏิ บั ติราชการดวยความซื่อสัตย สุจ ริต มีคุณ ธรรม ตามแนวทางการบริห าร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๕๙

มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ
****************************************
2.5.1 (2) ชื่อกิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง”
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
ปฏิ บั ติ ราชการให เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐ มนตรีเพื่ อกำหนดมาตรการกำกับ การปฏิ บัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ งมาตรา 45 กำหนดให ส ว นราชการ จั ด ให มี ค ณะผู ป ระเมิ น อิ ส ระดำเนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในข อตกลงการปฏิ บั ติ ราชการระหวางนายกองคการบริห ารสวนตำบลดานชาง กับ ปลัด
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลง
ทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
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 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
อย า งชั ด เจน โดยจั ดทำข อตกลงการปฏิ บั ติ ราชการ ในระดับ สำนั ก/กอง/ฝาย เพื่ อให การดำเนิ น งานตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายก
องคการบริหารสวนตำบลกับ ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการบริหารสวนตำบลกับหัวหนา
๖๐

หนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแตละมิติ 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 บัติ ราชการตามพระราชกฤษฎี กาวาดวยหลั กเกณฑ การบริหารกิจ การบานเมืองที่ 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 และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผู
จั ด เก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น การเป น ไปตามเป าหมายที่ ก ำหนด และการมี ส ว นร ว มของผู บ ริ ห ารของ
หนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดไว
6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูใ นระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
3
2
1

7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ
***************************************
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5.2 (1) ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตำบลดานชางใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล เนื่องจากเห็นความสำคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลโนน
กอก เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.
,จังหวัด, อำเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ยังใหความสำคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยให
มีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ
การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณี ไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/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 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่
โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให ความรวมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชางเพื่อ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
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ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
- ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลด านช าง มี ม าตรการจั ด การ กรณี ได รับ ทราบหรือ รับ แจง หรื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
************************************************
2.5.2 (2) ชื่อมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกำกั บ ดู แลองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ตามกฎหมาย องค กรปกครองส วนท องถิ่น 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 งคั บ หรือ ไม หรื อ ตรวจสอบเพื่ อ ให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิน (สตง.) และคณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการทุ จริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สำคัญ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ”
ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
๖๓

เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
****************************************
2.5.3 ดำเนิ น การให มี เจ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การให เป น ไปตามกฎหมาย กรณี มี เรื่ อ ง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ
2.5.3 (1) ชื่อมาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามา
มีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คำรองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำองคการ
๖๔

บริหารสวนตำบลดานชาง รวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลดานชางขึ้น
เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปรงใสและเปนธรรม

6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง ตามคูมือดำเนิน การเรื่องรองเรียนขององคการบริห ารสวนตำบลดานชาง โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
****************************************
๖๕

2.5.3 (2) ชื่อมาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกำหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกัน และแกไขป ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริห ารสวน
ตำบลดานชาง จึงไดจัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง วาปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิช อบขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน
และการตอบสนองต อขอรองเรียนในเรื่องการทุ จริต หรือประพฤติมิช อบของขาราชการ และเป น การสราง
เครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออำนาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อสรางจิต สำนึ กให แกพนั กงานส วนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตำบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย
“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคการบริหารสวนตำบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ดำเนิ น การกำหนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นว า มี มู ล และเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่
โดยมิชอบ

๖๖

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
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่
**************************************
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
3.1.1 (1) ชื่อมาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทำการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร”
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
จึงไดใหมีสถานที่สำหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตำบลดานชาง โดยมีงาน
ศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล ฝ า ยประชาสั ม พั น ธ กองวิช าการและแผนงาน เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบข อมู ล ข าวสารตางๆ ที่
ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
๖๗

3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลดานชาง จำนวน 1 แหง
5. พื้นที่ดำเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลดานชาง (ภายในศูนยบริการรวม องคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง)
6. วิธีดำเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัส ดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิ บัติงานเป นไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
ขอมูลครบตามรายการที่กำหนด
6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จำนวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
*****************************************
3.1.1 (2) ชื่อกิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง”
2. หลักการและเหตุผล
๖๘

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
1. เพื่อใหเปน ไปตามกฎหมาย จึงจัด ทำระเบีย บองคการบริหารสวนตำบลดานชาง วาดว ยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เรื่อง คาธรรมเนียมการทำ
สำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลโนนกอก ขึ้น
2. เพื่ อให บ ริ การข อมู ล ข า วสารของราชการไวให ป ระชาชนเข าตรวจดู ศึก ษา คน ควา ตลอดจน
เผยแพร จำหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จำนวน 1 แหง
2. ระเบียบองคการบริหารสวนตำบลดานชาง วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2560
จำนวน 1 ชุด
3. ประกาศองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลดานชาง จำนวน 1 ฉบับ
4. แบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จำนวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดำเนินการ
ภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีการดำเนินงานโครงการ
6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
6.3 จั ด ทำร างระเบี ย บฯ ว าด วยขอมู ล ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 เสนอต อผู บ ริ ห ารเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทำรางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทำรางแบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด
๖๙

7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มี การจั ดตั้ งศู น ยขอมูล ข าวสารของราชการ องค การบริห ารส วนตำบลด านช าง ณ สำนั กงาน
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสำหรับอำนวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ
*****************************************

3.1.2 มี ก ารเผยแพรข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริห ารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
3.1.2 (1) ชื่อมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบั ญ ญั ติขอมู ลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อำนาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดจัดทำมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท
๗๐

ขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจำป
- แผนการดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จำนวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร
*****************************************
3.1.2 (2) ชื่อกิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ อบต.
และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได
ตองมี ความโปรงใส ต องให ป ระชาชนไดรับ ทราบข อมู ล ข าวสาร ในการดำเนิน กิจ กรรมตางๆ เพื่ อเป น การ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
๗๑

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตำบลดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชำระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนได รั บ รู ข อ มู ล ข า วสารที่ ส ำคั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โ อกาสได ต รวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน
************************************
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
3.1.3 (1) ชื่อมาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ดวยพระราชบั ญ ญั ติขอมู ลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อำนาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
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ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สำคั ญ ๆ ของหน ว ยงานผ า นทางช อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุมเป าหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพั นธ ณ ที่ทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท เฉพาะ การเผยแพร ข อ มู ล ทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ต า งๆ โทรทั ศ น วิ ท ยุ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลโนนกอก
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลโนนกอก รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสี ย งตามสาย/วิ ท ยุ ชุ ม ชน/หอกระจายข าว/รถกระจายเสี ย ง/หน ว ยประชาสั ม พั น ธ
เคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจำและใหประชาชน
สืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป
- ประชาสัมพันธขอมูลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ขาว
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น
- ประกาศผานเว็บ ไซต /เว็บ บอรด/เฟสบุ ค ที่มีขอมู ลผลการดำเนินงานขององค กรปกครองสวน
ทองถิ่น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
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******************************************
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น
3.2.1 (1) ชื่อโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตำบลเคลื่อนที่พบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมไทยในปจจุบัน การพัฒนาทองถิ่นใหมีความกาวหนาในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ดานการศึกษา ดานศาสนาและวัฒนธรรม ลวนแลวเปนหนาที่สำคัญของ
องคการบริหารสวนตำบล ซึ่งนับวาเปนองคกรที่อยูใกลชิดกับประชาชนในระดับรากหญามากที่สุด และเปน
หัวใจสำคัญของการพัฒนา อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของ อบต. ตองเปนไปเพื่อ
ประโยชน สุ ขของประชาชน โดยใช วิธีการบริห ารกิจ การบ านเมืองที่ ดี และให คำนึ งถึงการมี สวนรว มของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลดานชาง การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหประชาชนผูเปนตัวแปรสำคัญในการพัฒนาที่
ยั่งยืน ใหไดรับทราบขาวสาร มีสวนรับรูแสดงความคิดเห็น และนำขอมูลจากการทำเวทีประชาคมดังกลาว
มาจัดทำแผนพัฒนาสามป
ดังนั้นเพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐ ตามกรอบกฎหมายที่กลาวมาแลว องคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง จึงไดจัดทำโครงการองคการบริหารสวนตำบลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำป พ.ศ. 2562
ขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปญหาตางๆ ของ
ประชาชนในทองถิ่น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาตำบลตอไป นอกจากนี้องคการบริหารสวนตำบลดาน
ชาง ยังไดใหบริการกับประชาชนในงานดานตาง ๆ คือ กองคลังไดใหบริการรับชำระภาษีทองที่และภาษีอื่น
ๆ และกองช างให บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ งานการรับ แจ งเรื่อ งราวรอ งทุ ก ข ด า นโครงสรางพื้ น ฐานในพื้ น ที่ กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประชาสัมพันธใหผูที่สนใจนำบุตรหลานเขาเรียนชั้นอนุบาลที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตลอดจนรวมซักถามปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผูบริหาร ซึ่งจะมาตอบปญหาขอของ
ใจและรวมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นทีต่ ำบลดานชาง
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อการบริหารจัดการเปนไปตามแบบการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใสตรวจสอบได
๒.๒ เพื่อเผยแพรความรูใหกับประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๒.๓ เพื่อออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
๒.๔ เพื่อใหบริการรับสมัครเด็กเล็กนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง
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๒.๕ เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชน แลวนำมาปรับใชให
การบริหารงานเปนไปตามความตองการของประชาชน ตามกฎหมายการกระจายอำนาจที่องคการบริหารสวน
ตำบลพึงกระทำได
๓. กลุมเปาหมาย
ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชน แพทย
ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล กลุมอาชีพตาง ๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
๔. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือน กุมภาพันธ – เมษายน ของทุกป
๕. สถานที่ดำเนินการ
หมู ๑ - ๑1 ตำบลดานชาง
๖. แนวทางการดำเนินงาน
๖.๑ ประชาสัมพันธโครงการฯ
๖.๒ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน วิธีการขั้นตอนการจัดทำแผนชุมชน
๖.๓ รับจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
๖.๔ ประชาสัมพันธหลักเกณฑเงื่อนไขการรับสมัครเด็กเล็กที่จะเขารับการพัฒนาการที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6.5 ประชาสัมพันธขอบัญญัติตำบลดานชาง
๖.6 จัดประชุมประชาคมหมูบาน ตามแผนกำหนดการออกประชาคมที่วางไว
๗. งบประมาณ
100,000 บาท
๘. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ ผูเขารวมประชุมเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการออก
ใหบริการจัดเก็บภาษี การรับสมัครเด็กเล็กเขาเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
๙.๒ ผูเ ขารวมประชุมตระหนักถึงความสำคัญของการมีสว นรวมในการจัดทำแผนพัฒนาไดตรงตามความ
ตองการของชุมชน
๙.๓ เปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยงานราชการสวนทองถิ่น
9.4 ประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
9.5 ประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ของเกษตรตำบลในการบริการงานดานการเกษตรและเทคโนโลยี
*********************************************************
3.2.1 (2) ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนยรับเรือ่ งราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลดานชาง
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตำบล เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนิน งานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเป นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลโนนกอก จึงมีการจัด ตั้งศูน ยรับ เรื่องราว
รองทุกขเพื่ อไวส ำหรับรับ เรื่ องร องเรียน/ร องทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง
3.3 เพื่ อเสริมสรางความสั มพั น ธอัน ดีระหวางบุ ล ากรขององค การบริห ารส วนตำบลดานชาง กั บ
ประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู บ ริห ารพิ จารณาสั่งการเจาหน าที่ ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญ หาตามความ
จำเปนและเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044 – 975021 ทางโทรสารหมายเลข 044 -975021
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
๗๖

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
********************************************
3.2.2 (1) ชื่อกิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง
ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต

ปฏิบัติ

3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

3.3 เพื่ อให ผู ร องได รั บ ทราบขั้ น ตอนของการดำเนิ น การเรื่อ งรอ งเรีย นรอ งทุ ก ข และสงเสริม ภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดำเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ 2562 – 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
9. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๗๗

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
**********************************************
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ
3.3.1 (1) ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ อบต. มี
องค กรในการจั ดทำแผนพั ฒ นาตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด ทำแผนพั ฒ นาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง โดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชางขึ้น

3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวน
ไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดาน
ชาง และแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง กำหนดดวย
ความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง จำนวน 10 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ทำแผนพั ฒ นาองคการบริห ารสว นตำบลดานชาง บางตำแหน งใน
ปจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึง
ต อ งดำเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลในตำแหน ง ดั งกล า วมาดำรงตำแหน งคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทำ
๗๘

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหนง เพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558
หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กำหนด
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ นาองคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง และรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลดาน
ชาง ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต
*******************************

3.3.1 (3) ชื่อมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น
เปนสำคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภู มิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทำใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒ นธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำใหชุมชนไดรับ การเรีย นรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาที่ตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เปาหมาย
จำนวน 11 หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
5. วิธีดำเนินการ
๗๙

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
11,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือ
กั น ของคนในชุ ม ชนจะก อ ให เกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี เอื้ อ อาทรต อ กั น ได รวมทั้ งปลู ก ฝ งทั ศ นคติ ค านิ ย มที่ ดี ให กั บ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได
***************************************************
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กำหนด
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล
4.1.1 (1) ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจของขององคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปน สวนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทำอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ ก ำหนด โดยผู บ ริ ห ารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช โ ดยรวมเป น ส ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทำใหการปฏิบัติงานของขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
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3.1 เพื่ อจั ดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบีย บ คตง. วาด วยการกำหนดมาตรฐานควบคุ 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
พนักงานทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
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 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
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10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชำระลดนอยลง
****************************************************
4.1.1 (2) ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ว า ด ว ยการกำหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. 2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด ขององคการบริห ารสวนตำบล
โนนกอก จึงไดมีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปน
ประจำทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
2. เพื่ อสรุ ป รายงานผลการประเมิ น ผลการควบคุมภายในให น ายกขององค ก ารบริห ารส วนตำบล
ดานชาง ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกำหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
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 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณดำเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
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งานตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
**************************************
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมกี ารจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกำกับ
ดูแล
4.1.2 (1) ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
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 ซึง่ อาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ที่ ท างราชการกำหนดไว 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
หนึ่ งเพี ยงคนเดี ยว การควบคุ มสอบทานและการตรวจสอบยั งไมมีป ระสิทธิภ าพเพี ย งพอตลอดจนขาดการ
ประเมิน และการบริห ารความเสี่ ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่ กำหนดขึ้น และพัฒ นาให ระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
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3.2 เพื่ อให มีขอมู ล และรายงานทางการเงิน ที่ถูกต องครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่ น ใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่ อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารส วนตำบลดานชาง เปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดำเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล
และผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )

7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สำนัก องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัตใิ นหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย 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
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10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
***********************************************
4.1.2 (2) ชื่อมาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ว า ด ว ยการกำหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. 2544 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน
กิ จ กรรม หรื อ โครงการต า งๆ ของหน ว ยรั บ ตรวจ และรายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต อ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ผู ก ำกั บ ดู แ ลอย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเก า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น
ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุป ระสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
ใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนิน การเพื่อควบคุ มลดความเสี่ ยง ในการปองกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสีย หาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ
3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับ ปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับ
ดูแลภายในเวลาที่กำหนด
3.3 เพื่ อ เป น การเสริ ม สร า งและปรั บ ปรุ ง กลไกการควบคุ ม ภายในให เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป
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6.2 หั วหน าส วนราชการขององค การบริห ารสวนตำบลดานชาง นำแผนการปรับ ปรุงการควบคุ ม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดำเนิ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งภายในเวลาที่ ก ำหนด และรายงานผลการ
ดำเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)
6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง รายงานผลการดำเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอ
หรือไม หรือจะตองดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิน้ ปงบประมาณ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุ มภายในไปดำเนินการบริห าร
จัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู
กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด
**********************************************************
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดำเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
4.2.1 ชื่อกิจกรรมการประกาศผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต องอยูในกรอบ และต องมีระบบการบริการที่ รวดเร็ว ถูกต อง ประชาชนหรือ
ผู รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ งพอใจสร า งความสะดวกให แ ก ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต อ งทั้ งระเบี ย บกฎหมาย
ข อเท็ จ จริ ง ไม มีขอ ผิ ดพลาดบริ การด ว ยความเสมอภาคกั น ไม เลือ กปฏิ บัติ เสริมสรางความโปรงใสในการ
๘๖

ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่
โปร ง ใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงิ น จากหน ว ยงานภายในและภายนอกไม พ บข อ บกพร อ ง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทำงานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่ นๆ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการรับเงิน การเบิ ก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ภายในเกา
สิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนด
เพื่อนำเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสาม
เดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ
**********************************************************
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกำหนดไว
4.3.1 ชื่อโครงการอบรมใหความรูด านระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ คำสั่ ง เงื่อ นไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจำเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมี
ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สำคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ

รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงได
จัดทำโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
3.3 เพื่ อให ผูบ ริห าร และสมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตำบลด านชาง มี ความรูความเขาใจมิ ให
ดำเนิ น กิจ การที่ เป น การขั ดกั น ระหวางประโยชน สว นบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แห ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
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องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง เขารับการอบรม
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผู บ ริห าร และสมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตำบลดานชาง ไดเพิ่ มพู น ความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547

10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความรูความเขาใจมิใหดำเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิ บั ติ สำหรับ เจ าหน าที่ ของรัฐ เรื่องการรับ ทรัพ ยสิ น หรือประโยชน อื่น ใดของเจาหน าที่ ของรัฐ ตามมาตรา
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
***************************************
4.3.2 ชื่อกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
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 องทำหน าที่ ของตนอย างเข ม แข็ ง เพื่ อ เสริ ม สร างแนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยและการมี ส ว นร ว มโดยให มี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแกไข
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ปญหาภายในตำบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอำนาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และที่สำคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตำบล
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่อง
ตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทำงาน
3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินงาน
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
6. วิธีดำเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ
6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลที่ ไดรับการแต งตั้ ง เขารวมปฏิ บัติ หนาที่นำขอมู ลแจ งในที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิ บัติงานในสวนที่ ประชาชนได รับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ผลลัพธ
การพั ฒ นาองค การบริห ารส ว นตำบลดานชาง เป น ไปอยางต อเนื่ อง ตอบสนองความต องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
**************************************************
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
4.4.1 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
๙๐

4.4.1 ชื่อกิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลดานชาง
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
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นำเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข
*********************************

๙๑
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลดานชาง
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง
---------------------ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช.00๐๔/ว๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง
การจัดทำแผนปองปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวย
การป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564 ) ประกอบกั บ สำนั ก งาน
คณ ะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ไ ด ท ำบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA)
เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขึ้น
องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลด า นช า ง จึ ง ได จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น การทุ จ ริ ต
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖1

ทองแดง ถาพิลา
(นายทองแดง ถาพิลา)
นายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง

๙๓
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4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
ตัวอยาง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสำคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะกำหนด
หนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน
เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องค กรปกครองสวนท องถิ่ น จึงได ก ำหนดมาตรการส งเสริม ให ป ระชาชนมี ส วนรวม ตรวจสอบ กำกั บ ดู แลการ
บริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปน
ธรรม
2. เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อน
ระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
5. พืน้ ที่ดำเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธตอ สาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในชุมชน
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้งประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกอน
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหนง องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ อยาง
เครงครัด
- มี การแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่ นเขารวมเปน กรรมการประเมิน ผลงานการเลื่อนระดับ /การเลื่อ น
ตำแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน
- นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
๙๕

การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิ จารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปน
ตน
- นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
- นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคล องคกรปกครองสวนทองถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยใหนำผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยขอมูลขาวสารการบริหารงานบุคคลตอสาธารณชน
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาว

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
ตัวอยาง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๙๖

2. หลักการและเหตุผล
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทำใบนำฝากเปนรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได สำหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถมีสวน
รวมในการตรวจสอบ
เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
การบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สงผลใหเกิดการใชงบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. เพื่อเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รายรับ – รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ
สาธารณชน
4. เปาหมาย
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีการดำเนินการ
- รวบรวมขอมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
ประกาศการจัดซื้อ จัดจาง
ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจาง
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
รายรับ – รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มี การแต งตั้ งกรรมการติ ดตามประเมิ น ผลการใช จายเงิน งบประมาณ โดยกำหนดให มี ภ าคประชาชนเข ารว ม
สังเกตการณ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนย
ขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
...........................
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๙๗

1. มีเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รายรับ – รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ
สาธารณชน และมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ
2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดำเนินการโครงการ การรับจายเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทำใหเกิดความโปรงใส

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ตัวอยาง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจาง
2. หลักการและเหตุผล
๙๘

องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ยึ ด หลั ก การบริ ห ารราชการแบบมี ส ว นร ว มตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) จึงไดดำเนินการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองจัดใหมีขอมูลขาวสารการดำเนินโครงการและ
การใชงบประมาณ เพื่อสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และ
สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหาร
ราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อ
ประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อสนั บสนุน ใหตั วแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกั บ ดูแลการจัด ซื้อจัดจางขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวของกับการพัสดุใหแกประชาชน
3. เพื่อเผยแพรขอมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และที่ทำการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
เผยแพรขอมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีดำเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผูสังเกตการณในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจาง
6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไปและผูเขารวมสังเกตการณเกี่ยวของกับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อ
จัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
3. ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญทุกขั้นตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซด และที่ทำการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
...........................
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
......................... องคกรปกครองสวนทองถิ่น
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจางในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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