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ส่วนที่ 3
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มิติที่ 1
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต
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มิ ติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
1.1 การสร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักแก่บคุ ลากรทัง้ ข้าราชการการเมืองฝ่ ายบริ หาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ ายสภาท้องถิ่ น และฝ่ ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
1.1.1 สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหน้ าที่ให้บงั เกิ ด
ประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่ น
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพย์ยากรบุคคลในองค์กรเป็ นรากฐานสําคัญยิง่ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสูค่ วามสําเร็จทัง้ ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนัน้ ๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั บุคลากรทีม่ คี ุณภาพสูง มีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะต่างๆ ในการ
ปฏิบตั งิ าน มีประสบการณ์มคี วามรูแ้ ละเข้าใจงานเป็ นอย่างดีเมือ่ ได้รบั บทบาทให้กระทําหน้าทีใ่ ดๆ แล้ว
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรใน
องค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มที กั ษะหรือประสบการณ์ทจ่ี าํ เป็ นในการทํางาน ย่อมทําให้
องค์กรนัน้ ๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มี
ทักษะและประสบการณ์การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ
ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นตัวชีน้ ําทางในการปฏิบตั งิ านตามตําแหน่ง หน้าที่
และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดมันในหลั
่
กคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึกทีด่ ี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตัง้ ใจทํางานด้วยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา
เอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่ตอ้ งาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพือ่ นรวมงานและผูม้ าขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุง่ ไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้ มี
ความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่ง ธรรมาภิบาล องค์การ
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บริหารส่วนตําบลแสนพัน จึงได้จดั โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึน้ เพือ่
เป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ตลอดทัง้ ประชาชนทัวไปให้
่
มคี วามรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านให้หางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวติ ประจําวันได้อย่างปกติสขุ
รูจ้ กั ความพอดีมคี วามพอเพียง ปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติทด่ี ี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพือ่ นรวมงาน ต่อผูม้ าขอรับบริการ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาและต่อ
ประเทศชาติบานเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1 เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2 เพือ่ ให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านและการ
ดําเนินชีวติ ได้อย่างถูกต้อง
3 เพือ่ ปรับเปลีย่ นทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพือ่ นรวม
งาน ต่อผูม้ าขอรับบริการและต่อผูบ้ งั คับบัญชาให้ดยี งิ่ ขึน้
4 เพือ่ ให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
4. กลุ่มเป้ าหมาย
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทัง้ หมด จํานวน 30 คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. ระยะเวลาดําเนิ นการ
จัดปฏิบตั ธิ รรม (สวดมนต์ทาํ วัตรเช้า) ทุกวันพระ จํานวน 1 ครัง้ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม
พ.ศ. 2562
7. กิ จกรรมและวิ ธีการดําเนิ นการ
1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม/วิปสั สนากรรมฐาน)
2 ชีแ้ จ้งรายละเอียดและว่างแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
ตัวอย่างแผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต ๒๑
4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพือ่ พิจารณาปรับปรุงและแก่ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม
5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัวไปที
่ ส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
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8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบตั งิ านและการ
ดําเนินชีวติ ได้อย่างแท้จริง
3. ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทศั นคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สจุ ริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการทํางาน ต่อเพือ่ นรวมงานต่อผูม้ าขอรับบริการและต่อผูบ้ งั คับบัญชาทีด่ ตี วั อย่างที่ 5

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบตั งิ านประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็ นการสร้างระเบียบวินยั ในการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ ในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาํ อะไรบ้าง จะเป็ นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา
เพือ่ พิจารณาปรับปรุงการทํางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผูบ้ งั คับบัญชา สามารถใช้เป็ นหลักฐาน
ในการอ้างอิงทีใ่ ช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็ นทีย่ อ่ มรับ ภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้
ปฏิบตั งิ านด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุลว่ งหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถว่างแผน
ต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจ้างได้ ซึง่ จะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยูท่ ผ่ี ล
ของงาน หรืออาจจะมีผรู้ วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศกึ ษาจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คลายกัน ทําให้ทราบถึง
วิธกี ารแก่ไข เกิดการแลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกันในองค์กรองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน เห็น
ความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าว จึงได้จดั ทําสมุดความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการ
บันทึกการปฏิบตั งิ านประจําวัน เพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการควบคุมดูแล การปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบ
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ซึง่ เป็ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็ นการสร้างระเบียบวินยั ส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ เป็ นช่องทางในการสือ่ สารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงาน
3.2 เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการติดตามงานทีพ่ นักงานจ้างได้ปฏิบตั ิ
3.3 เพือ่ เป็ นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบตั งิ านด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต้องานที่
ได้รบั มอบหมาย
4. เป้ าหมาย
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 252565)
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบตั งิ านประจําทุก
วันและส่งให้หวั หน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
6.2 รวบรวมเป็ นข้อมูลสําหรับผูบ้ ริหารให้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านพนักงานประจําปี
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ
8. สถานที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน

9. ผูร้ บั ผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีการสือ่ สารระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามเป้าหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมือ่ เกิดปญั หาสามารถแก่ไขได้
10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ตามกําหนด
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1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ ทบั ซ้อนให้กบั บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น
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2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์สว่ นตนเข้ามาเกีย่ วข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึน้ โดยรูต้ วั หรือไม่รตู้ วั ทัง้ เจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบ้างเรือ่ งเป็ นการปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็ นสิง่ ผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็ นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทบั ซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ทเ่ี จ้าหน้าทีข่ องรัฐมีผลประโยชน์สว่ นตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอํานาจหน้าทีล่ ะความรับผิดชอบเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สว่ นตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์สว่ นรวม ผลประโยชน์ทบั ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จาํ กัดอยูใ่ นรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สนิ
เทานัน้ แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช้รปู ตัวเงินหรือทรัพย์สนิ ก็ได้ อาทิการแต่งตัง้ พรรคพวกเข้าไป
ดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทัง้ ในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั จํากัด หรือการทีบ่ ุคคลผูม้ อี าํ นาจที่
ตัดสินใจใหญ่าติพน่ี องหรือบริษทั ทีต่ นมีสว่ นได้สว่ นเสียได้รบั สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย
มิชอบ ทัง้ นี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม ซึง่ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อนดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน จึงได้จดั กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน เพือ่ ป้องกันการทุจริตในการปฏิบตั ิ
ราชการ จึงได้จดั กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ผ่านการประชุมผูบ้ ริหารกับพนักงานส่วนตําบลแสน
พัน เพือ่ ให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ เป็ นเครือ่ งกํากับ
ความประพฤติของตน เพือ่ ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.2 เพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมและวิธกี ารทํางานทีส่ จุ ริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ อง
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
3.3 เพือ่ เสริมสร้างให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันมีจติ สํานึก
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรือ่ งความซื่อสัตย์ สุจริต มุง่ มันทํ
่ างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมันคง
่
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชันมุ
่ ง่ สูก่ ารเป็ นข้าราชการท้องถิน่ ไทยใสสะอาด
4. เป้ าหมาย
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
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องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีการดําเนิ นการ
จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรูเ้ รือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน
7. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)
8. งบประมาณในการดําเนิ นโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝา่ ยกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ดั
- พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนผลลัพธ์
- พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรูเ้ กีย่ วกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบตั งิ านไม่ยงุ เกีย่ วกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน

22

1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึน้ ในหน่วยงานและสังคม ถือเป็ นการสร้างรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาสังคมสูค่ วามอยูเ่ ย็นเป็ นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุ นให้คนดํารงชีวติ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิรยิ ะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สจุ ริต และ
เสียสละเพือ่ ส่วนรวม ถือว่าเป็ นหลักสําคัญของการทําความดีดงั นัน้ เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานทีม่ ี
ความตัง้ ใจในการปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็ นแบบอย่างแก่ประชาชน
ตําบลแสนพัน ผูท้ ท่ี าํ คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันอย่าง
สมํ่าเสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
การต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผูท้ าํ ความดี มีความซื่อสัตย์สจุ ริต และผูท้ าํ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน โดยการมอบใบประกาศเกียรติ
คุณเพือ่ ยกย่องบุคคลผูเ้ สียสละและทําคุณประโยชน์ให้กบั องค์การบริหารส่วนตําบลทีค่ วรได้รบั การยกย่อง
ชมเชย และเป็ นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน
องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันมีคา่ นิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ สร้างขวัญและกําลังใจแก่ผทู้ าํ คุณประโยชน์ และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสนพัน
3.2 เพือ่ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม
3.3 เพือ่ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันมีคา่ นิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบตั ติ นตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
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4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
- ผูท้ าํ คุณประโยชน์ และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
พืน้ ทีใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน ตําบลแสนพัน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดประชุมชีแ้ จ้งแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพือ่ สร้างมาตรการรวมกันในการกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพือ่ ให้เป็ นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นทีผ่ า่ นการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผูท้ าํ คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันมีคา่ นิยม ยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
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1.2 การสร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
1. โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ มพืน้ ที่สีเขียวและลดปัญหาโลกร้อน
2. หลักการและเหตุผล
ภาวะโลกร้อน หรือภาวะภูมิอาการเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบันสังเกตได้จาก
อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ผลกระทบจากการที่โลก
ร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรงและต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลก ดังนั้น วิกฤตดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่สําคัญของทุกคนบน
โลกใบนี้จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน การแก่ปญ
ั หาโลกร้อนวิธีหนึ่งก็คือ การปลูกต้นไม้ทดแท้นมากขึ้นจากการทําลาย
ป่าไม้ด้วยน้ํามือของมนุษย์กันเอง
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันได้ตระหนักถึงปัญหาและความจําเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดยให้นักเรียนซึ่งจะเป็นเยาวชนและกําลังสําคัญต่อไปในอนาคตของชาติ ได้จัด
กิจกรรมทีม่ ุ่งสร้างความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสามุ่งบําเพ็ญประโยชน์รับใช้ส่วนรวม อีกทั้งการ
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ทํากิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนให้นักเรียนได้รว่ มกันทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่
กลมเกลียว ปลูกฝังให้รักสถาบัน รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่
เหมาะสม และนําข้อคิดจากประสบการณ์ที่ได้จากการทํากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตตนเองใน
ภายภาคหน้าได้
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันจึงได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้าราชการ และพนักงานจ้างได้มีโอกาสเรียนรู้และเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีงาม ความสามัคคี และความรักใคร่กลมเกลียว
๒. เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั และรักธรรมชาติ
๓. เพือ่ ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
4. เป้ าหมาย
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันปลูกอย่างน้อยคนละ 1 ต้นต่อไป และปลูกเพิม่ ขึน้ อีกทุก ๆ ปี อย่างน้อยคนละ 1 ต้น
5. ระยะเวลาการดําเนิ นงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

6. สถานที่ดาํ เนิ นการ
๑. ให้ปลูกบริเวณภายองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน เช่น ริมรัว้ รอบสนามกีฬา หน้ากําแพงทีว่ า่ ง
ในบริเวณสํานักงาน
2. ปลูกในทีส่ าธารณะ
7. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดทําโครงการเพือ่ ขออนุ มตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2. มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ ว่างแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ หาพันธุไ์ ม้
4. จัดทํากําหนดการ
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5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีงาม ความสามัคคี และความรักใคร่กลมเกลียวของคณะ
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
๒. คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง รูจ้ กั และรัก
ธรรมชาติมากขึน้

1. ชื่อโครงการ : โครงการให้ความรู้ในการดํารงชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
โครงการอบรมให้ความรูส้ ร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นโครงการตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็ นอยูท่ ย่ี ากจนของราษฎร
พร้อมทัง้ ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปว่างแผนปฏิบตั งิ านให้ความ

27

ช่วยเหลือแก่ไขปญั หาให้กบั ราษฎรผูป้ ระสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมภิ าคต่างๆ ทัว่
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็ นเบือ้ งแรกให้สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่าง
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็ นการปูพน้ื ฐานไว้สาํ หรับ “ความกินดี อยูด่ ี ในอนาคต”ด้วย ดังนัน้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจงึ เป็ นโครงการทีม่ งุ่ พัฒนาราษฎรผูย้ ากไรให้มฐี านะ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ี
ขึน้ โดยเฉพาะประชาชนในชนบททีอ่ ยูห่ างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ
การแก่ไขปญั หาเฉพาะ
หน้า เป็ นขัน้ ตอนตามลําดับความจําเป็ น ประหยัด การพึง่ พาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยให้เหมาะสมนอกจากนัน้ ยังมุง่ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปญั หา
และความต้องการของชุมชน สามารถว่างแผนการผลิตทีส่ อดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่ และความพร้อม
ของเกษตรกรได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีสว่ นรวมของเกษตรกรกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
แสนพัน จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรูก้ ารสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึง่ เป็ นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กบั ผูม้ รี ายได้น้อย ด้อย
โอกาสทางสังคมและประชาชนทัวไปที
่ ส่ นใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ให้ความรูก้ บั ประชาชนในตําบลแสนพันในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในการในการประกอบอาชีเกษตรกรรมในตําบลแสนพัน
3.3 สามารถนําความรูไ้ ปสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
3.4 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนและผูท้ ม่ี คี วามสนใจในการสร้างอาชีพในตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเพาะเห็ดให้กบั ผูร้ วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานทีจ่ ริง
6.4 ฝึ กปฏิบตั งิ านอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562
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8. งบประมาณดําเนิ นการ
1,0000 บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอาชีพเกษตรกรรม
10.2 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
10.3 มีรายได้เพิม่ ขึน้ ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.4 เกิดการเรียนรูแ้ ละเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๑.๓ การสร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายพุทธบุตร
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
การเปลีย่ นแปลงในโลกทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละทิง้ คําสังสอนในพระพุ
่
ทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิง่ งมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวติ โดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ทีจ่ ะทําให้ชวี ติ มีความมันคงและสามารถแก่
่
ไขปญั หาต่างๆ ในชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ จึง
มีแนวโน้มในการดําเนินชีวติ ทีผ่ ดิ ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก่ปญั หาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก่
ปญั หาด้วยการพึง่ พายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็ น
อนาคตของชาติ เป็ นกลุ่มคนทีม่ พี ลังอันสําคัญทีส่ ามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็ นวัยทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การ
กระตุนให้เด็กและเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิง่ ทีด่ พี ฒ
ั นาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์
และส่งเสริมให้เป็ นคนทีม่ คี ณ
ุ ธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีสติปญั ญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนิน
ชีวติ จะช่วยสร้างให้พวกเข้าตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมคิ ุมกัน รูเ้ ทาทันการเปลีย่ นแปลง ไม่ตก
เป็ นเหยือ่ หรือสร้างปญั หาให้กบั สังคม แตกลับจะเป็ นผูพ้ ร้อมทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เป็ นทรัพย์ยากรอัน
่
เยาวชน
ทรงคุณค่า เป็ นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าและมันคงของชาติ
จึงต้องมีความรูแ้ ละศีลธรรมควบคูกนั ไป เพือ่ ให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศลี ธรรม และมีคา่ นิยมในการตัวอย่าง
แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต ๔๐ดําเนินชีวติ ทีเ่ หมาะสม ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก่ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีต่ อ้ งทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจ่ายอํานาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ของตน ตามมาตรา 16 ขอ 11 การ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน จึงได้จดั ทําโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตร” ซึง่ เป็ นโครงการ
ทีช่ ว่ ยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝูงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป็ นแนวทางการประพฤติตนทีด่ ใี ห้มที กั ษะในการดําเนินชีวติ เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนนํา
ธรรมะนําหลักคําสอน ทีไ่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดําเนินชีวติ
และนําหลักธรรมไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน
3.2 เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็ นผูม้ ศี ลี สมาธิ
ปญั ญา เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นสังคม
3.3 เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยูร่ วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม
3.4 เพือ่ ปลูกฝงั ค่านิยมและพัฒนาจิตสํานึกทีด่ งี าม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบานเมือง
4. เป้ าหมาย
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน จํานวน 30 คน
5. สถานที่ดาํ เนิ นการ
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
6. ระยะเวลาดําเนิ นการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เดือน 30 กันยายน 2562
7. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน รวมกับโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
8. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กบั หมูบ่ า้ น ในเขตพืน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นปีต่อไป
9. งบประมาณ
10,000 บาท
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดําเนินชีวติ และนําหลักธรรม
ไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน
2. นักเรียนประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็ นผูม้ ศี ลี สมาธิ ปญั ญาเป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี นสังคม
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3. พัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยูร่ วมกันอย่างส่งบสุขและเหมาะสม
4. ปลูกฝงั ค่านิยม มีจติ สํานึกทีด่ ี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม

1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริ ต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ปญั หาการทุจริตคอรรัปชันเป็
่ นปญั หาทีท่ าํ ลายสังคมอย่างรุนแรงและฝงั รากลึก เป็ นปญั หาทีส่ ะทอน
วิกฤตการณ์ดา้ นคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึง่ การทีจ่ ะแก่ไขปญั หาได้อย่างยังยื
่ นนัน้ คนในสังคม
ต้องมีคา่ นิยมในการรักความดีและรูส้ กึ ไม่ยอ่ มรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุ
่
กรูปแบบ ซึง่ การ
สร้างค่านิยมทีถ่ ูกต้องนี้จะเป็ นรากฐานสําคัญเพือ่ ทําให้ทุกคนเป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพปจั จุบนั ประชาชน
่ นเรือ่ งทีย่ อ่ มรับได้หากตนเองได้รบั ผลประโยชน์ดว้ ย
จํานวนไม่น้อยเห็นปญั หาเรือ่ งการทุจริตคอรรัปชันเป็
สะทอนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงั ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยังยื
่ น หากปลอยให้คา่ นิยม
ทีไ่ ม่ถูกต้องเชนนี้เกิดขึน้ ต่อไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึน้ กับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อ
สังคมในด้านอื่นๆตามมาอีกมากมายองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันตระหนักถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จึงได้จดั
กิจกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริตขึน้ ทัง้ นี้เพือ่ กระตุนให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญ
่
ก
หันมาสนใจปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และพร้อมทีจ่ ะเป็ นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุ
รูปแบบ และเป็ นการป้องกันและแก่ไขปญั หาทุจริตทีไ่ ด้ผลทีส่ ดุ ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก่ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการพัฒนาตําบลทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา
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67 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีต่ อ้ งทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5)
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร
พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนกระจ่ายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา
16 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอาํ นาจและหน้าทีใ่ นการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ของตนเอง ดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10)
การสังคมส่งเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก่ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ทีต่ อ้ งการ
พัฒนาคนไทยให้เป็ นคนทีส่ มบูรณทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปญั ญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ เป็ นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอ่ มรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุ
่
กรูปแบบ
3.2 เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมทีถ่ ูกต้องให้กบั เด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกทีจ่ ะยึดมันในการทํ
่
า
ความดี มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
3.3 เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มคี ุณค่า
ในทางภาษาทีส่ อ่ื ถึงการต่อต้านการทุจริต
3.4 เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
4. เป้ าหมาย
เชิงปริมาณเด็ก และเยาวชน ในเขตพืน้ ทีต่ ําบลแสนพันเชิงคุณภาพเด็กและเยาวชนเกิดความ
ตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญั หาการทุจริตคอรรัปชันที
่ เ่ กิดขึน้ และพร้อมทีจ่ ะเป็ นกําลัง
สําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุ
่
กรูปแบบ

5. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดําเนิ นงาน
5.1 เสนอโครงการเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ทอ่ี งค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันกําหนด
5.5 ทําพิธมี อบร่างวัล ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
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7. งบประมาณดําเนิ นการ
3,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอ่ มรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุ
่
ก
รูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีคา่ นิยมทีถ่ ูกต้อง มีจติ สํานึกทีจ่ ะยึดมันในการทํ
่
าความดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มคี ุณค่าในทางภาษาทีส่ อ่ื
ถึงการต่อต้านการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคมุ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน “โตไปไม่โกง”
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ในปจั จุบนั การทุจริตคอรรัปชันเป็
่ นปญั หาทีท่ าํ ลายสังคมอย่างรุนแรงและฝงั รากลึก เป็ นปญั หาทีส่ ะ
ทอนวิกฤตการณ์Nด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึง่ การทีจ่ ะแก่ไขปญั หาได้อย่างยังยื
่ นนัน้ คนใน
สังคมต้องมีคา่ นิยมในการรักความดีและรูส้ กึ ไม่ยอ่ มรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุ
่
กรูปแบบ
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โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช
2537 และแก่ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอาํ นาจหน้าทีใ่ น
การพัฒนาตําบลทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีต่ อ้ งทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผน
และขัน้ ตอนกระจ่ายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอาํ นาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ของตนเอง ดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การสังคมส่งเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และแก่ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ทีต่ อ้ งการพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนทีส่ มบูรณทัง้
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปญั ญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวติ สามารถ
อยูร่ วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รฐั ต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตัง้ แหลง
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบ นัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันพิจารณาเห็นความสําคัญของปญั หา
ดังกล่าว จึงได้จดั โครงการสร้างภูมคิ ุมกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลแสนพัน (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) ขึน้ เพือ่ เป็ นการสร้างภูมคิ ุมกันและค่านิยมทีถ่ ูกต้องซึง่ จะเป็ นรากฐานทีส่ าํ คัญ ทีท่ าํ ให้เด็กและ
่ ไ่ ด้ผลทีส่ ดุ โดย
เยาวชนเติบโตขึน้ เป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพ และเป็ นการป้องกันแก่ไขปญั หาทุจริตคอรรัปชันที
การปลูกฝงั จิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สจุ ริต การยึดมันในความสั
่
ตย์จริง
รูจ้ กั แยกแยะถูกผิดตัวอย่างแผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต ๔๓ปฏิบตั ติ ่อตนเองและผูอ้ ่นื โดยชอบ ไม่คด
โกง มีจติ สาธารณะ มีจติ สํานึกเพือ่ ส่วนรวม ตระหนักรูแ้ ละคํานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมทีจ่ ะเสียสละประโยชน์สว่ นตนเพือ่ รักษาประโยชน์สว่ นรวม
3. วัตถุประสงค์
ั เด็กและเยาวชนเป็ นคนดีมคี ุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.1 เพือ่ ส่งเสริมและปลูกฝงให้
3.2 เพือ่ สร้างภูมคิ ุมกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอ่ มรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการ
่
โกงทุกรูปแบบ
3.3 เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจติ สาธารณะ และพร้อมทีจ่ ะเสียสละประโยชน์สว่ นตน เพือ่
รักษาประโยชน์สว่ นรวม
4. เป้ าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลแสนพัน จํานวน xxx คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชัว่ ดี สามารถนําความรู
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั มาปรับใช้กบั ตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดําเนิ นงาน
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5.1 จัดทําโครงการเพือ่ ขออนุ มตั ิ
5.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
7. งบประมาณดําเนิ นการ
20,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 เด็กและเยาวชนได้รบั การปลูกฝงั ให้เป็ นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภมู คิ ุมกันทางสังคม ไม่ยอ่ มรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุ
่
ก
รูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจติ สาธารณะ และพร้อมทีจ่ ะเสียสละประโยชน์สว่ นตน เพือ่ รักษาประโยชน์
ส่วนรวม
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2. การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หาร
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดั ทํายุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ ปจั จุบนั ทีใ่ ช้อยูเ่ ป็ นฉบับที่ 3 เริม่ จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึง่ มุง่ สูก่ ารเป็ นประเทศทีม่ ี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็ นสังคมมิตใิ ห้มที ป่ี ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รบั
ความร่วมมือจากฝา่ ยการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพือ่ ให้ประเทศไทยมีศกั ดิ ์ศรีและเกียรติภมู ใิ นด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตา้ นทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพือ่ ให้
ประเทศไทยได้รบั การประเมินดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึง่ การทีร่ ะดับคะแนนจะสูงขึน้ ได้นนั ้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลทีส่ งู ขึน้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าทีใ่ นทางทุจริตประพฤติมชิ อบ โดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็ น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรปู กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจ่ายอํานาจการปกครอง ทีม่ งุ่ เน้นการกระจ่ายอํานาจจากส่วนกลางลงสูท่ อ้ งถิน่ และเป็ น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ให้เกิดความยังยื
่ นรัฐจะต้องให้ความเป็ นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ น
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หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก่ไขปญั หาในระดับพืน้ ที่
ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะทําได้เทาทีจ่ าํ เป็ นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง
เป็ นไปเพือ่ การคุมครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่
ทัง้ นี้ ต้องย่อมรับว่าปญั หาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นเรือ่ งทีม่ คี าํ ครหา ทีไ่ ด้สร้างความขม
ขืน่ ใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาเป็ นเวล่าช้านาน ซึง่ หากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบกับมีปจั จัยนานัปการทีค่ อยยัวยวนใจ
่
บันทอนความมี
่
คุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สจุ ริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิน่ ส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรือ่ งใน
ทํานองเดียวกันนี้กส็ ามารถเกิดขึน้ กับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เชนเดียวกัน เพียงแต่คนทํางาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีจาํ นวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือ
ความเป็ นไปได้สงู ทีค่ นทํางานในท้องถิน่ อาจต้องถูกครหาในเรือ่ งการใช้อาํ นาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบมากกว่า
แม้วา่ โอกาสหรือช่องทางทีค่ นทํางานในท้องถิน่ จะใช้อาํ นาจให้ออกนอกลูนอกทาง จะมีได้ไม่มากเทากับที่
คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ทีค่ นทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ได้ก่อให้เกิดขึน้ ก็อาจเป็ นแคเศษผง
ธุลขี องความเสียหายทีเ่ กิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีผ่ บู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็ นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ หี รือหลักธรรมาภิบาลตัวอย่างแผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต ๔๗บังเกิด
ประโยชน์สขุ แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วประเทศต่
ั่
อไป
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรทีบ่ ริหาร
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครัง้
4.2 แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
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6.3 จัดตัง้ คณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
10. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครัง้
- มีแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้
- ลดขอร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิ บตั ิ ราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริ หารงานบุคคลให้เป็ นไปตามหลักคุณธรรม ทัง้ ในเรื่อง
การ
บรรจุแต่งตัง้ โยกยาย โอน เลื่อนตําแหน่ ง/เงิ นเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน เป็ นบุคลากรทีม่ ี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มศี กั ยภาพ โดยมุง่
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ผลสัมฤทธิ ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ตอ้ ง
เริม่ มาจากบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็ นปจั จัยสําคัญในการพัฒนางานให้มคี ุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการ
ทํางานทีเ่ ป็ นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานทีโ่ ปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ดา้ น
การพัฒนาระบบบริหารให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นธรรม เพือ่ นําไปสูก่ ารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการทีเ่ ป็ นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ทีก่ าํ หนดให้การปฏิบตั งิ านตามอํานาจ
หน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี และคํานึงถึงการมีสว่ นรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2556
มาตรา 6 ทีก่ าํ หนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ นี นั ้ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมค่าในเชิงภารกิจของ
ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จดั ให้มมี าตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ กําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล
3.2 เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านบุคลากรมีรปู แบบ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพือ่ เป็ นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพือ่ ปรับปรุงกลไกการปฏิบตั ริ าชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน

6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรือ่ งการบรรจุ แต่งตัง้ โยกยาย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการจังหวัดนครพนม เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2540
6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็ นมาตรการในการปฏิบตั งิ านบุคคล
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6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
10. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 1
มาตรการ
- เจ้าหน้าทีง่ านบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดขอร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่
น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่าํ กว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าทีไ่ ด้
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1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
กิ จกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิ จารณาเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน เป็ นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบตั ริ าชการซึง่ ใช้หลักการการให้รา่ งวัลเป็ นแรงจูงใจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึง่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันได้ให้ความสําคัญในเรือ่ งการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนเป็ นเรือ่ งลําดับตนๆ ของเรือ่ งการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เรือ่ งการใช้ดุลพินิจของผูบ้ งั คับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน จังหวัดนครพนม เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2545
ลงวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2546 ได้กาํ หนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน ด้วยเหตุผลนี้เองจึง
เป็ นทีม่ าของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขัน้ เงินเดือนมีความโปร่งใส เป็ นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสนพันโดยแต่งตัง้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันเป็ นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็ นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน ทีร่ บั ผิดชอบงานการเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
เลขานุการ
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6.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็ นกรรมการ และข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันทีร่ บั ผิดชอบงานการเจ้าหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบลแสนพันเพือ่ กลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั ริ าชการทีผ่ บู้ งั คับบัญชาได้พจิ ารณาไว้โดย
เจ้าหน้าทีใ่ ห้คาํ ปรึกษาและเสนอความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมของการปริมนผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบลแสนพัน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั ริ าชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามทีค่ ณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการ
ปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามทีก่ าํ หนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันเรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2546
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
งานบุคคล องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนทีโ่ ปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิ ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องอย่าง
เคร่งครัด

44

1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
กิ จกรรม “สร้างความโปร่งใสในการรับเงิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.
2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ เป็ นการปฏิบตั งิ านให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพือ่ ให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
3.3 เพือ่ เป็ นการป้องกันการใช้จา่ ยเงิน เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านพัสดุ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
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6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําคูมอื การปฏิบตั งิ านในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกีย่ วข้องกับผูเ้ สนอ
งานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขัน้ ตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกีย่ วข้องกับผูเ้ สนองานในการจัดหาพัสดุ เพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพย์สนิ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จา่ ยเงิน เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล มีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทัง้ ในเรือ่ งการจัดหารายได้และการใช้จา่ ยเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามอํานาจหน้าทีแ่ ละกฎหมายทีก่ าํ หนดไว้ ดังนัน้ การที่
องค์การบริหารส่วนตําบลจะบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ทีก่ าํ หนดให้การ
ปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยใช้
วิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ แี ละให้คาํ นึงถึงการมีสว่ นรวมของประชาชนในการจัดซือ้ จัดจ้าง และการ
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เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ทีก่ าํ หนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอาํ นาจหน้าทีอ่ ่นื
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็ นหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบล ทัง้ นี้ ตามระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.
2546 มาตรา 23 ทีก่ าํ หนดให้การจัดซือ้ จัดจ้าง ให้สว่ นราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเทีย่ งธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ ทีจ่ ะใช้ ราค่า และ
ประโยชน์ระยะยาวทีจ่ ะได้รบั ประกอบกันดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนในท้องถิน่ จึงมี
ความจําเป็ นต้องจัดโครงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการจัดซือ้ – จัดจ้าง เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
3.2 เพือ่ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพือ่ ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซือ้ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีด่ าํ
เนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2535 แก่ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจ่ายเสียงไรสาย
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน

6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพือ่ จัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซือ้ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราค่ากลางในการจัดซือ้ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซือ้ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน
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6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจ่ายเสียงไรสาย หน่วยงานราชการ เป็ นตน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
-เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้างทัง้ หมด
- การจัดหาพัสดุเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขัน้ ตอน
- สามารถลดปญั หาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างได้

1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริ การ
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน มีหน้าทีใ่ นการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่
ตามอํานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบล ทัง้ ทีเ่ ป็ นหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2496 และหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจ่ายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และหน้าทีอ่ ่นื ตามทีก่ ฎหมายกําหนดให้เป็ นหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วน
ตําบลและในการปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้ ต้องเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสว่ นรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซือ้ จัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ จากภารกิจหน้าทีใ่ นการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ นัน้ องค์การบริหารส่วน
ตําบลในฐานะผูใ้ ห้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจทีใ่ ห้บริการไปนัน้ ประชาชนได้รบั ประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผูร้ บั บริการหรือไม่ การทีจ่ ะทราบถึงความพึงพอใจจากผูร้ บั บริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการเพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ทาย ทีก่ าํ หนดให้การปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของ
ประชาชน โดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี คํานึงถึงการมีสว่ นรวมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ทีก่ าํ หนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ นี นั ้
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สขุ ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม
ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รบั การอํานวยความสะดวก และได้รบั การตอบสนองความต้องการอีก
ทัง้ เพือ่ เป็ นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึง
จําเป็ นต้องมีโครงการนี้ขน้ึ มา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ เป็ นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ
3.2 เพือ่ เป็ นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผูใ้ ห้บริการ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการ
ให้บริการ โดยยึด
ประโยชน์สขุ ของประชาชน
3.3 เพือ่ เป็ นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มคี ุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพือ่ เป็ นการป้องกันปญั หาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมชิ อบในหน่วยงาน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐทีม่ กี ารสอนในระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 ครัง้ ต่อปี
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5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
พืน้ ทีใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ขออนุ มตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพืน้ ที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบที่
กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผูท้ าํ การประเมิน
6.5 ปิ ดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทัวไป
่ งานบริหารทัวไป
่
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณ์ะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ งบประมาณ 10,000 บาท/ปี
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
-ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน
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1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรมการใช้บตั รคิ วในการติ ดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน เป็ นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบ
หนึ่งทีม่ อี าํ นาจหน้าทีใ่ นการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ตามอํานาจหน้าทีข่ ององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทัง้ ทีเ่ ป็ นหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 หน้าทีต่ าม
พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจ่ายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
และ หน้าทีต่ ามกฎหมายอื่นทีก่ าํ หนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีต่ อ้ งทําอีกมากมาย ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผูม้ าขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นัน้ มักจะประสบปญั หาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็ นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้
มาขอรับบริการเป็ นจํานวนมากซึง่ เจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถให้บริการได้อย่างทันทวงที การตอบสนองความ
ต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็ นธรรม และการให้บริการไม่เป็ นระบบมีการลัดคิว ซึง่ เป็ นช่องทางหนึ่งในการ
ทุจริต ประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าทีถ่ อื เป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ทัง้ ผูม้ าขอรับบริการและผูใ้ ห้บริการ
ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสือ่ มประสิทธิภาพเพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ทีก่ าํ หนดให้การปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้าทีข่ ององค์การ
บริหารส่วนตําบลต้องเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และ
ให้คาํ นึงถึงการมีสว่ นรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ทีก่ าํ หนดให้การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี ได้แก่ การบริหารราชการเพือ่ บรรลุ
เป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ไม่มขี นั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รบั การอํานวยความสะดวก และได้รบั การ
ตอบสนองความต้องการ ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทาง
ราชการพ.ศ. 2558 ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน ได้มงุ่ เน้นทีจ่ ะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพือ่ เป็ นการสร้างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ จึงได้จดั กิจกรรมการใช้บตั รคิวในการติดต่อ
ราชการสําหรับผูม้ าติดต่อราชการ
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ สร้างกลไกในการปฏิบตั ริ าชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็ นธรรมต่อ
ผูม้ ารับบริการ
3.2 เพือ่ ให้ประชาชนผูม้ าขอรับบริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
3.3 เพือ่ ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการทีใ่ ห้และเกิดความคุมค่าในการขอรับบริการ
3.4 เพือ่ เป็ นเกราะป้องกันในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีม่ ใิ ห้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทําการประพฤติมชิ อบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็ นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทัวถึ
่ งเป็ นธรรม
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําคําสังคณะทํ
่
างานเพือ่ กําหนดตัวบุคลากร ผูร้ บั ผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ
6.2 ประชุมชีแ้ จ้ง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธกี าร ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
6.4 ปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขัน้ ตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูม้ าขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็ นรายสัปดาห/รายเดือน เพือ่ นํามา
ปรับปรุง แก่ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ได้เบิกใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
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-มีการใช้บตั รคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีใ่ ห้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผูม้ าขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดขอร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

2.3 มาตรการการใช้ดลุ ยพิ นิจและใช้อาํ นาจหน้ าที่ให้เป็ นไปตามหลักการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่
ดี
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึง่ เป็ น
กฎหมายทีเ่ ป็ นทีม่ าของการปฏิรปู ระบบราชการเพือ่ ว่างกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้วา่ “การบริหาร
ราชการต้องเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานทีไ่ ม่
จําเป็ น การกระจ่ายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน”
และเพือ่ ให้การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามกรอบรวมทัง้ ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว
จึงได้มกี ารประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามแนวทางพระ
ราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการอํานวยความ
สะดวกในการตอบสนองต่อความ
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ต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบหนึ่ง
ปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน ดังนัน้
งานให้บริการจึงเป็ นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานทุกทาน
จะต้องรวมกันปรับปรุงและแก่ไขกระบวนการทํางานเพือ่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้มากทีส่ ดุ เมือ่ ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขัน้ ตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวย
ความสะดวกเพือ่ งานบริการทีม่ คี ุณภาพ
ทัวถึ
่ งและแก่ไขปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันให้กบั ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรูส้ ภาพปญั หาและแก่ไขปญั หาที่
เกิดขึน้ ได้
3.3 เพือ่ ปรับทัศนคติ วิธคี ดิ วิธกี ารทํางานของบุคลากรให้คาํ นึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผูม้ าติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะทีช่ ดั เจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันและผูท้ ม่ี าติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน

6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําโครงการเพือ่ ขออนุ มตั ิ
6.2 จัดให้มกี ารประชุมคณะทํางานปรับปรุงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทัวกั
่ น
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูร้ บั ผิดชอบให้เป็ นปจั จุบนั
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ
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6.4.4 จัดให้มกี ล่อง/ตูร้ บั ความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคํารองต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทําคําสังการให้
่
บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มกี ารให้บริการแก่ประชาชน
ทัง้ เวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุ มตั ิ การรักษาราชการแท้น
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพือ่ นําจุดบกพร่องใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก่ไขวิธกี าร ขัน้ ตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตลอดปีงบประมาณ 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รบั การบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรูส้ ภาพปญั หาและแก่ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้
10.3 มีทศั นคติ วิธคี ดิ วิธกี ารทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผูม้ า
ติดต่อ
ขอรับบริการ
10.4 การปฏิบตั ริ าชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะทีช่ ดั เจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมตั ิ อนุญาต สังการ
่
เพื่อลดขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าทีใ่ ห้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนัน้
ก็เพือ่ เป็ นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านให้เกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึง่ การพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบทีจ่ ะมอบหมายให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการทีจ่ ะดําเนินการเรือ่ งนัน้ เป็ นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพือ่ ให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ราชการดังนัน้ การดําเนินการของ
หน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ทก่ี ารบริหารราชการต้องเป็ นไปเพือ่
ประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การกระจ่ายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งมีผรู้ บั ผิดชอบต่อผลของงานซึง่ เป็ นหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน ภายใต้กรอบอํานาจหน้าทีต่ ามที่
กฎหมายกําหนดให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ราชการ
4. เป้ าหมาย
คณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันหรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพือ่ พิจารณาขออนุ มตั ิ อนุญาต สังการ
่ แต่งตัง้ มอบหมาย คณะผูบ้ ริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เพือ่ ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ริ าชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสังฯ
่
6.3 สําเนาคําสังฯ
่ แจ้งคณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทีไ่ ด้รบั มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบตั งิ านเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสังมอบหมายของนายกองค์
่
การบริ หารส่วนตําบล ปลัด
องค์การบริ หารส่วนตําบล และหัวหน้ าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน เป็ นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบ
หนึ่งทีม่ อี าํ นาจหน้าทีใ่ นการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ตามอํานาจหน้าทีข่ ององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทัง้ ทีเ่ ป็ นหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 หน้าทีต่ าม
พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจ่ายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
และหน้าทีต่ ามกฎหมายอื่นทีก่ าํ หนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีต่ อ้ งทําอีกมากมาย ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผูม้ ารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนัน้
มักจะประสบปญั หาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่
กับฝา่ ยบริหาร ไม่มกี ารกระจ่ายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าทีใ่ นการสังการ
่ อนุมตั ิ อนุ ญาตไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝา่ ยต่างๆ ซึง่ เป็ นอุปสรรค์อย่างยิง่ ต่อการให้บริการ ทําให้การบริการ
เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รบั ความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบตั ริ าชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสือ่ มประสิทธิภาพเพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ทีก่ าํ หนดให้การปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้าทีข่ อง
องค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
และมาตรา 37 ทีก่ าํ หนดให้การบริหารราชการเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สขุ ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มขี นั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านเกินความจําเป็ นประชาชนได้รบั การอํานวยความสะดวกและได้รบั
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมค่า ตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 58(2) ทีก่ าํ หนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการสัง่
อนุญาต และตัวอย่างแผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต ๗๑ อนุมตั ิ เกีย่ วกับราชการขององค์การบริหารส่วน
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ตําบล มาตรา 58 กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา 58 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอาํ นาจมอบหมายการปฏิบตั ริ าชการให้แก่รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ในการสังหรื
่ อการปฏิบตั ริ าชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้
มาตรา 58 กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็ นไปตามนโยบาย และมีอาํ นาจหน้าทีอ่ ่นื ตามทีม่ กี ฎหมายกําหนด หรือ
ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการจังหวัด
นครพนม เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัด
จังหวัดนครพนม ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขัน้ ตอนการให้บริการและไม่สร้างเงือ่ นไขขัน้ ตอนทีม่ คี วามยุงยาก
จึงจําเป็ นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลขึน้

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ เป็ นการลดขัน้ ตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว เป็ นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพือ่ ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพือ่ เป็ นการกระจ่ายอํานาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารทุกระดับ
3.4 เพือ่ ป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าทีใ่ นการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็ นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในตําแหน่งหน้าทีร่ าชการ
4. เป้ าหมาย
จัดทําคําสังมอบหมายงานของนายกองค์
่
การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หวั หน้าส่วนราชการ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
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6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ออกคําสังมอบหมายงานในการสั
่
ง่ อนุญาต อนุมตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือ สังการ
่
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผูร้ บั มอบอํานาจให้ปฏิบตั ริ าชการแท้นรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผรู้ บั มอบหมายงานตามคําสังรายงานผลการปฏิ
่
บตั งิ านตามคําสังที
่ ไ่ ด้รบั มอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
-มีคาํ สังมอบหมายงานให้
่
ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องปฏิบตั ริ าชการแท้น จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ

10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีไ่ ด้รบั อยูใ่ นระดับดี
- ประชาชนได้รบั ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าทีอ่ นั เป็ นช่องทางแห่งการ
ทุจริต
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2.4 การเชิ ดชูเกียรติ แก่หน่ วยงาน/บุคคลในการดําเนิ นกิ จการ การประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนให้เป็ นที่
ประจักษ์
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการมอบประกาศเกียรติ คณ
ุ แก่สตรีดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
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เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพือ่ ฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็ นมาแห่งการต่อสูเ่ พือ่ ให้ได้ซง่ึ ความเสมอภาค ยุตธิ รรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตัง้
ขึน้ เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึง่ เป็ นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณทีท่ รงมีพระวิรยิ ะอุตสาหะ ตรากตรํา
บําเพ็ญพระราชกรณียก์ จิ เพือ่ ให้คนไทยได้มโี อกาส และได้พระราชทานให้วนั ที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็ น วันสตรี
ไทย ของทุกปี เพือ่ ให้ผใู้ ห้ผหู้ ญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไป
กับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศทีเ่ จริญแล้ว
เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ทีก่ าํ หนดให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีหน้าทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูส้ งู อายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็ นทีป่ ระจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ม่ี คี วามซื่อสัตย์
สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติทใ่ี ห้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิน่ ดังนัน้
องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้จดั ให้มกี จิ กรรมการมอบร่างวัลสตรีดเี ด่น โดยการมอบเกียรติบตั รสตรีดเี ด่น
ให้กบั สตรีทม่ี คี ุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ คี วามขยันหมันเพี
่ ยร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดเี ป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
สังคม
2. เป็ นผูท้ าํ คุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็ นแบบอย่างแก่คนทัวไป
่
3. เป็ นผูท้ าํ ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคมส่งเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็ นทีย่ อ่ มรับของสังคมและสมควรเป็ นแบบอย่างแก่
คนทัวไป
่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทม่ี คี วามซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยูใ่ นสังคมได้
อย่างภาคภูมใิ จ
3.2 เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทป่ี ระพฤติปฏิบตั ติ นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม ให้มขี วัญและกําลังใจ
ในการบําเพ็ญตนทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
4. เป้ าหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รบั การคัดเลือกเป็ นสตรีดเี ด่น จํานวน 8 คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
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6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกสตรีดเี ด่น ทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็ นสตรีดเี ด่นประจําปี เพือ่ ประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
ทราบทัวกั
่ น เพือ่ ให้แต่ละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลันกรองบุ
่
คคลทีส่ มควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชัน้ ตนมายังองค์การบริหารส่วนตําบล เพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณา
กลันกรองได้
่
พจิ ารณาอีกครัง้ หนึ่ง
6.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลันกรองเพื
่
อ่ ทําหน้าทีก่ ลันกรองคุ
่
ณสมบัตผิ ทู้ ถ่ี ูกเสนอชื่อจาก
แต่ละตําบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดเี ด่นทีผ่ า่ นการกลันกรองด้
่
านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผูบ้ ริหารทราบและเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธกี ารมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่สตรีดเี ด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล
จํานวน 1 ครัง้ /ปี โดยเชิญนายก อบต.แสนพันเป็ นประธานในพิธี
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิ ต
- สตรีดเี ด่นผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดได้รบั การยกย่องเชิดชู
เกียรติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10.2 ผลลัพธ์
- สตรีดเี ด่นผูไ้ ด้รบั การเชิดชูเกียรติมคี วามพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
- มีสตรีทเ่ี ป็ นบุคคลตนแบบทีด่ ี ปรากฏต่อสังคมสืบไป

63

1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เป็ นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เป็ นวันแม่แห่งชาติซง่ึ องค์การบริหารส่วนตําบลได้กาํ หนดเป็ นนโยบายในการจัดงานวัน
พ่อวันแม่แห่งชาติเป็ นประจําทุกปี ตดิ ต่อกันมาเพือ่ เทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์
ทรงเป็ นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยทีเ่ ปี่ยมลนด้วยพระเมตตา ทรงหวงใยอย่างหาทีเ่ ปรียบมิได้ และเป็ น
การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ทม่ี ตี ่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติเพือ่ ให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ทีก่ าํ หนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล
มีหน้าทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูส้ งู อายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลมี
แนวทางในการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤติตนให้เป็ นทีป่ ระจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ม่ี คี วามซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ใ่ี ห้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิน่ ดังนัน้ องค์การบริหารส่วน
ตําบลจึงได้จดั กิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดเี ด่นในพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วน
ตําบล เพือ่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็ นการสร้างแบบฉบับทีด่ ใี ห้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สงั คมได้
ตระหนักถึงหน้าทีอ่ นั สําคัญยิง่ ของพ่อ
และแม่ ทีส่ าํ คัญเพือ่ เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องคนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พอ่ แม่ ผูม้ คี วามซื่อสัตย์ สุจริต ตัง้ มันอยู
่ ใ่ นหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพือ่ ให้พอ่ แม่ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกได้เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เป้ าหมาย
จัดพิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พอ่ แม่ดเี ด่น จํานวน 2 ครัง้ /ปี ครัง้ ละ 16 คน
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5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน

6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็ นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพือ่ ประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 8
หมูบ่ า้ น เพือ่ ให้แต่ละชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลันกรองบุ
่
คคลทีส่ มควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชัน้
ตนมายังองค์การบริหารส่วนตําบล เพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณากลันกรองได้
่
พจิ ารณาอีกครัง้ หนึ่ง
6.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลันกรองเพื
่
อ่ ทําหน้าทีก่ ลันกรองคุ
่
ณสมบัตผิ ทู้ ถ่ี ูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นทีผ่ า่ นการกลันกรองด้
่
านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผูบ้ ริหารทราบ
และเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธกี ารมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญทีต่ รงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน
2 ครัง้ /ปี โดยเชิญผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป็ นประธานในพิธมี อบโล่
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
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สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- มีพอ่ แม่ดเี ด่น ทีไ่ ด้รบั เชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์
- พ่อ แม่ดเี ด่นทีไ่ ด้รบั มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพ่อใจไม่น้อยกว่าระดับดี
- มีพอ่ แม่ดเี ด่น ทีเ่ ป็ นบุคคลตนแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป

2.5 มาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริ ต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาํ หนดดัชนี
ในการประเมินทีค่ าํ นึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็ นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุสว่ นมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจั จัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับสิง่ ของต่างๆ ทีเ่ อือ้ ให้เกิดการทุจริต ดังนัน้ วิธกี ารบริหารจัดการภายในองค์กรทีน่ ําไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิง่ ทีย่ อ่ มรับได้ของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีภ่ ายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสว่ นร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีถ่ งึ แม่จะเป็ นสิง่ ทีย่ ากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็ นสิง่ สําคัญที่
หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเพือ่ นําไปสูอ่ งค์กรทีม่ คี ุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเป็ นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบล
แสนพัน จึงได้จดั ทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ” ทีก่ าํ หนดดัชนีในการประเมินการ
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ปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ขึน้ เพือ่ เป็ นการพัฒนา
วิธกี ารดําเนินงานภายในองค์กรทีจ่ ะนําไปสูก่ ารยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้
สูงขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้บุคลากรปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
3.2 เพือ่ ให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบตั ิ
3.3 เพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ คี วามโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบตั ริ าชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผูบ้ ริหารท้องถิน่
ทีม่ ดี ชั นีในการประเมินการปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ ริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบตั ิ

7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
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1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานตรวจสอบที่ได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจหน้ าที่
เพื่อตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
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2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละ
ประเภทได้ให้อาํ นาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทัง้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนินกิจการเป็ นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าทีท่ ก่ี าํ หนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพือ่ ตรวจสอบการใช้อาํ นาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ในแงของการทุจริตจะเกีย่ วข้องกับการใช้จา่ ยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพือ่ ให้นกั การเมืองท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึง่ หน่วยงานทัง้ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็ นองค์กรทีม่ หี น้าทีส่ าํ คัญดังนัน้
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึน้ เพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ริ าชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ จากผูก้ าํ กับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ

69

9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ริ าชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
2.5.3 ดําเนินการให้มเี จ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กรณีมเี รือ่ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีป่ ฏิบตั ริ าชการตามอํานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีสว่ นรวมโดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึง่ สามารถ
ยืน่ คําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนัน้
เพือ่ ให้การดําเนินการรับเรือ่ งร้องเรียนเป็ นไปด้วยความเรียบรอย สามารถแก่ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตัง้ คณะทํางานรับผิดชอบการรับเรือ่ งร้องเรียนประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลแสนพัน รวมถึงจัดทําคูมอื ดําเนินการเรือ่ งร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
ขึน้ เพือ่ ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้งเรือ่ งร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ได้ถอื ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ จัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพือ่ จัดให้มมี าตรการจัดการในกรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็ นไป
ตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีการมอบหมายแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 กําหนดผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งร้องเรียน
6.2 จัดทําคูมอื ดําเนินการเรือ่ งร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6.3 จัดประชุมให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ ใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
และดําเนินการแก่ไขปญั หาเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้รบั จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
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6.4 เผยแพร่กระบวนการและขัน้ ตอนในการดําเนินงานเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสนพันให้ผรู้ บั บริการ ผูม้ สี ว่ นได้เสียคูสญ
ั ญา ประชาชนทัวไป
่ หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขัน้ ตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนดําเนินการจัดการเรือ่ งร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแสนพันตามคูมอื ดําเนินการเรือ่ งร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันโดยปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
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3. การส่งเสริ มบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนรวมตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ทุก
ขัน้ ตอน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึน้ ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัตใิ ห้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่
ทําการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานทีท่ จ่ี ดั เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ
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ดังนัน้ เพือ่ ให้การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันจึงได้
ให้มสี ถานทีส่ าํ หรับประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารซึง่ ได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็ นศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน ให้บริการ ณ ศูนย์บริการรวมองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝา่ ยประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพือ่ ประชาชนจะได้สามารถรับรูส้ ทิ ธิและหน้าทีข่ องตนอย่างเต็มทีใ่ นการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สทิ ธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็ นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพือ่ เพิม่ ช่องทางให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสนพัน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน 1 แห่ง
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน (ภายในศูนย์บริการรวม องค์การ
บริหารส่วนตําบลแสนพัน)

6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 มีการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารและจัดสถานทีใ่ ห้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูล
6.2 มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเป็นปจั จุบนั
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราค่ากลาง รายงานผลการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับทีก่ าํ หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการทีก่ าํ หนด
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6.4 มีการจัดประชุมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ าม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนเกีย่ วกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทัวไป
่
6.7 มีการจัดเก็บสถิตผิ มู้ ารับบริการและสรุปผลเสนอผูบ้ ริหาร
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จํานวนศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน

1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
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2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็ นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลทีห่ น่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดการ
บริหารจัดการทีด่ แี ละส่งเสริมองค์กรให้มศี กั ยภาพและประสิทธิภาพ ซึง่ รวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่
จําเป็ นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางทีจ่ ะช่วยให้เกิดความโปร่งใส
ในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิการรับรูห้ รือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิน่ ” และตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็ นสิง่ จําเป็ น เพือ่ ทีป่ ระชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิง่ ขึน้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
ให้ประชาชนรับรูอ้ ย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ซึง่
สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันดังนัน้ เพือ่ เสริมสร้างให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลแสนพันมีความโปร่งใสในการทํางานมากยิง่ ขึน้ จึงได้จดั กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม นําความโปร่งใสสูอ่ งค์กร เพือ่ ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแท้นชุมชนได้รบั รู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและเรียนรูเ้ รือ่ งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมือ่ เกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยาย
ผลบอกต่อไปยังผูใ้ กล้ชดิ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับภาคประชาชนให้
มีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การทํางานและมีความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ผูเ้ ข้าร่วมอบรม จํานวน 30 คน(ตัวแท้นสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแท้นชุมชน จํานวน 80 คน)
ผลการเรียนรูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 80 ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพ่อใจ ร้อยละ 80
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
ขัน้ ตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม
ขัน้ ตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
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ขัน้ ตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม
ขัน้ ตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขัน้ ตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝา่ ยประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรูเ้ ฉลีย่ ร้อยละความพึงพ่อใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
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1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิ น การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริ หารส่วนตําบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิ นการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจั จุบนั ภาคประชาชนได้เข้ามามีสว่ นรวมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิน่ ในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิน่ ต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ เป็ น
การป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในการปฏิบตั งิ านให้ประชาชนได้รบั รู้ เพือ่ ประชาสัมพันธ์การปฏิบตั งิ าน
ของภาครัฐเพือ่ ส่งเสริมบทบาทการมีสว่ นรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิ อบใน
ภาครัฐให้มคี วามเข้มแข็งเพือ่ ให้มรี ะบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับงบประมาณ รายการบัญชีรบั จ่ายเงินประจําปี และการจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการชําระภาษีทอ้ งถิน่ และการรับเรือ่ งร้องเรียนทางด้าน
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การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารทีส่ าํ คัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบตั งิ าน
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลแสนพัน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญๆ ของหน่วยงาน เชน โครงสร้างและการจัด
องค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันจึงได้ตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ทีท่ าํ การของ
หน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสือ่ สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่
ข้อมูลทางสือ่ สิง่ พิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์วทิ ยุ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบตั ริ าชการตามอํานาจ
หน้าทีแ่ ละเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันได้งายและสะดวกมากขึน้
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพือ่ ให้มชี อ่ งทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานทีห่ ลากหลาย
3.2 เพือ่ ให้ประชาชนหรือผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
3.3 เพือ่ ให้มชี อ่ งทางในการรับเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ ข้าถึงประชาชนได้งา่ ย
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
พืน้ ทีท่ งั ้ ในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
จัดให้มแี ละเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ ป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันรานค่าชุมชนตามชุมชน/หมูบ่ า้ น
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจ่ายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการประจําและให้ประชาชน
สืบคนได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผ่านสือ่ มวลชน/การจัดแถลง
ขาว
หนังสือพิมพ์หรือวิทยุทอ้ งถิน่
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ทีม่ ขี อ้ มูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน์
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
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จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงาน

3.2 การรับฟังความเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนิ นงานศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์ององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน เป็ นหน่วยงานภาครัฐทีเ่ น้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มกี ารบริการประชาชนในด้านต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นอํานาจหน้าทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผูร้ บั บริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางทีจ่ ะได้รบั การบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็ นสําคัญดังนัน้ เพือ่ ให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็ นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันจึงมีการจัดตัง้ ศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์เพือ่ ไว้สาํ หรับรับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน
ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ รับทราบปญั หาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ที่ และจะได้แก่ไขปญั หาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็ นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก่ไขปญั หาต่อไป
3.2 เพือ่ อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนทีม่ าติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
แสนพัน
3.3 เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนใน
พืน้ ที่
4. เป้ าหมาย
ให้บริการรับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนรําคาญหรือผูม้ ี
ส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการปฏิบตั ริ าชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด สร้างความเชื่อมันไว้
่ วา่ งใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ คี วามหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก่ไขหรือบรรเทาปญั หาและผลกระทบใดๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ตามมาได้
5. วิ ธีดาํ เนิ นการ
5.1 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบรับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นําเรือ่ งเสนอคณะผูบ้ ริหารพิจารณาสังการเจ้
่
าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง เพือ่ แก่ไขปญั หาตามความ
จําเป็ นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบตั งิ านให้ผรู้ องทราบ
6. ระยะเวลาดําเนิ นการ

83

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-053 569 ทางโทรสารหมายเลข 042 -053 569
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์

7. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
9.1 มีสถิตจิ าํ นวนเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูร่ วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
9.2 สามารถดําเนินการแก่ไขปรับปรุงตามเรือ่ งทีป่ ระชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน 15 วัน
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดช่องทางกระบวนการเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันเป็ นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ทัง้ ในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพือ่ มุง่ เน้นให้ประชาชนได้รบั
บริการทีม่ มี าตรฐานอย่างเทาเทียมกัน ทัวถึ
่ งเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน เป็ นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมทัง้ เป็ นช่องทางทีเ่ ปิด
ให้ประชาชนได้มสี ว่ นรวม และได้รบั บริการทีม่ คี วามเทาเทียมและโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ เป็ นช่องทางในการรับเรือ่ งร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพือ่ ให้ประชาชนได้ทราบขัน้ ตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีชอ่ งทางและกําหนดขัน้ ตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
จัดทําขัน้ ตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตัง้ ไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผูป้ yวย ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การ
บริหารส่วนตําบลแสนพัน
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- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
- ผ่าน facebook ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ประชาชนได้รบั ทราบขัน้ ตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรือ่ ง
ร้องเรียน

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันเป็ นหน่วยงานภาครัฐทีเ่ น้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มกี ารบริการประชาชนในด้านต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นอํานาจหน้าทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผูร้ บั บริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางทีจ่ ะได้รบั การบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็ นสําคัญดังนัน้ เพือ่ ให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชน
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จดั ทําโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
เคลื่อนที่ เพือ่ สํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึง่ อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วย
ตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็ นต้องคิดว่าบริการก็ให้
คิดในอัตราถูกทีส่ ดุ เพือ่ ให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยทีส่ ดุ
รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ตอ้ งเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล ซึง่ อาจเสียค่าใช้จา่ ยหรือเสียเวลาเพิม่ ขึน้
3.2 เพือ่ รับทราบปญั หาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ที่ และจะได้แก่ไขปญั หาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็ นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก่ไขปญั หาต่อไป
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3.3 เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนใน
พืน้ ที่
4. เป้ าหมาย/ผลลัพธ์
นําบริการในหน้าทีข่ องทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทัง้ หมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
กําหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนตําบลเคลื่อนทีร่ วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน โดย แบ่งเป็ นแต่ละเขตตามเขตเลือกตัง้
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผูบ้ ริ หารพิ จารณาอนุมตั ิ
2. จัดหางบประมาณเพือ่ สนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝา่ ย เพือ่ คัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าทีท่ จ่ี ะนําไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทัง้ หมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน

6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผูบ้ ริหารพิจารณาอนุมตั ิ
2. จัดหางบประมาณเพือ่ สนับสนุ นโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝา่ ย เพือ่ คัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าทีท่ จ่ี ะนําไปให้บริการแก่
ประชาชนทัง้ 17 ชุมชน
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบลวงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
7. นํากิจกรรมงานในหน้าทีอ่ อกบริการประชาชน
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8. ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
กําหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตําบลเคลื่อนทีร่ วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน ในเดือนมีนาคม 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
20,000 บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีสถิตจิ าํ นวนประชาชนทุกชุมชนทีอ่ ยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ซึง่ ได้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รบั บริการทีส่ ะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมทัง้ ได้รบั ทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสนพันอย่างทัวถึ
่ ง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนทีอ่ ยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตําบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลรวมรับฟงั ทัง้ ในเรือ่ งการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันเคลื่อนที่
2.
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันเป็ นหน่วยงานภาครัฐทีเ่ น้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มกี ารบริการประชาชนในด้านต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นอํานาจหนาทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนต่อประชาชนผูร้ บั บริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางทีจ่ ะได้รบั การบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็ นสําคัญดังนัน้ เพือ่ ให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชน
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จดั ทําโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
เคลื่อนที่ เพือ่ สํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการให้บริการในด้านใดบาง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึง่ อยูใ่ นอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการด้วย
ตนเองหรือรวมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก้ประชาชน หรือหากจําเป็ นต้องคิดว่าบริการก็ให้
คิดในอัตราถูกทีส่ ดุ เพือ่ ให้ประชาชนเดือดรอนน้อยทีส่ ดุ รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ อํานวยความสะดวกแก้ประชาชนโดยไม่ตอ้ งเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล ซึง่ อาจเสียค่าใช้จา่ ยหรือเสียเวลาเพิม่ ขึน้
3.2 เพือ่ รับทราบปญั หาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ ที่ และจะได้แก้ไขปญั หาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็ นขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปญั หาต่อไป
3.3 เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนใน
พืน้ ที่
4. เป้ าหมาย/ผลลัพธ์
นําบริการในหนาทีข่ องทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ออกไปให้บริการแก้ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทัง้ หมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
กําหนดให้ออก อบต. เคลื่อนทีร่ วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลแสนพัน โดยแบ่งเป็ นแต่ละเขตตามเขตเลือกตัง้
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผูบ้ ริหารพิจารณาอนุ มตั ิ
2. จัดหางบประมาณเพือ่ สนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝา่ ย เพือ่ คัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาทีท่ จ่ี ะนําไปให้บริการแก้
ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลทัง้ หมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (สํานักปลัดในการประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน

89

5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน

6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผูบ้ ริ หารพิ จารณาอนุมตั ิ
2. จัดหางบประมาณเพือ่ สนับสนุ นโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝา่ ย เพือ่ คัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาทีท่ จ่ี ะนําไปให้บริการแก้
ประชาชนทัง้ 8 หมูบ่ า้ น
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (สํานักปลัดในการประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน)
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ตัวอย่างแผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต ๑๐๕
7. นํากิจกรรมงานในหนาทีอ่ อกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
กําหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตําบลเคลื่อนทีร่ วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน ในเดือนมีนาคม 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
20,000 บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีสถิตจิ าํ นวนประชาชนทุกชุมชนทีอ่ ยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ซึง่ ได้เข้ารวม
โครงการฯ ได้รบั บริการทีส่ ะดวก รวดเร็วประหยัด พรอมทัง้ ได้รบั ทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสนพันอย่างทัวถึ
่ ง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนทีอ่ ยูใ่ นเขต อบต. มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหนาทีข่ อง
องค์การบริหารส่วนตําบลรวมรับฟงั ทัง้ ในเรือ่ งการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล และความ
ต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพัน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทองถิน่ พ.ศ.
2548 หมวด 1องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดให้มอี งค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิน่ ในรูปของคณะกรรมการดังนัน้ เพือ่ ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันในฐานะองค์กรปกครองส่วนทองถิน่ รูป้ แบบองค์การบริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิน่
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันขึน้
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแท้นประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแสน
พันและแผนพัฒนาสีป่ ีองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันให้สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาทีป่ ระชาคม
องค์การบริหารส่วนตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันกําหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน 16 คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
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6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพือ่ คัดเลือกผูแ้ ท้นประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันบางตําแหนงใน
ปจั จุบนั จะครบว่าระการดํารงตําแหนง 2 ปีตามทีร่ ะเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2562 องค์การ
บริหารส่วนตําบลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกล่าวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
สนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันแท้นกรรมการฯ ทีค่ รบว่าระการดํารงตํา
แหนง ภายใน 30กันยายน 2562 เพือ่ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิน่
พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ทีก่ าํ หนด
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝา่ ยแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน องค์การ
บริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสนพันเพือ่ เป็ นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันและร่างแผนพัฒนาสีป่ ี องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันเพือ่ ใช้เป็ นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
แสนพัน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต
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1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพือ่ มุง่ เน้นยกระดับการมีสว่ นรวมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิน่ เป็ นสําคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึง่ ถือว่าเป็ นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชน
ขึน้ มาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนทีว่ า่ “แผนชุมชนเป็ นการทํางานเพือ่ ต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมคิ ุมกัน ป้องกันเงือ่ นไขจากภายนอกเข้า
ไปทําให้ชุมชนเปลีย่ นแนวคิดวัฒนธรรมดัง้ เดิม และวิง่ ตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รบั การเรียนรู้ รูจ้ กั
ชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพย์ยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก่ไขปญั หา
ในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือเป็ นพลังสําคัญในการแก่ไข
ปญั หาทีต่ อบมนองความต้องการของชุมชน ในปจั จุบนั และป้องกันปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
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เพือ่ ให้คนในชุมชนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีชอ่ งทางในการแก่ไขปญั หาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกําหนดกิจกรรมทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชนได้คดิ เป็ นและกลาทีจ่ ะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้ าหมาย
ทุกหมูบ่ า้ นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
5. วิ ธีดาํ เนิ นการ
5.1 ประชุมผูบ้ ริหาร กํานันผูใ้ หญ่บาน เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ ว่างแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในพืน้ ที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมูบ่ า้ น
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบ่ า้ นตามกําหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2564)
7. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน

9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถว่างแผนจัดการกับทรัพย์กรหรือทุนในชุมชน ทัง้ ทุนบุคคลและทุนสังคมทีม่ อี ยูไ่ ด้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รบั ผลประโยชน์รวมกันอย่างทัวถึ
่ งและเทาเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติทด่ี ี เอือ้ อาทรต่อกันได้ รวมทัง้ ปลูกฝงั ทัศนคติ ค่านิยม
ทีด่ ใี ห้กบั ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพือ่ พัฒนาชุมชนท้องถิน่ ของตนเองได้
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันได้ดาํ เนินการตามขอบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ด้านการจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน
(ประชาคม) ให้มสี ว่ นรวมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลแสน
พัน
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธผี า่ นการประชาคม) ในการมีสว่ นรวมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันได้มกี ฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธผี า่ นการประชาคม) ให้มี
ส่วนรวมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนันคื
่ อได้ทาํ หน้าที่
อย่างถูกต้อง
4. เป้ าหมาย
ตัวแท้นประชาคมหมูบ่ า้ นทัง้ 8 หมูบ่ า้ น
5. วิ ธีการดําเนิ นการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มสี ว่ นรวมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันได้มกี ฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแท้นประชาคม) ต้องไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันในหลายๆ ส่วน เชน ให้ตวั แท้นประชาคมมีสว่ นรวมเป็ นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ
พัสดุ เชน เป็ นกรรมการเปิ ดซองสอบราค่าเป็ นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราค่าเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเป็ นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแท้นประชาคมให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพือ่
เรียนรูท้ าํ ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
ดําเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
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9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสนพัน
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าทีแ่ ละบทบาทในการมีสว่ นรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิน่ ของตนเอง
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดีขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ขี ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ สอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.
2546
1. การบริหารราชการเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4. การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีสว่ นรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบ่ า้ น
และเพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ขี ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
2. เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
4. เป้ าหมาย
ผูแ้ ท้นชุมชน ผูแ้ ท้นสภาท้องถิน่ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูแ้ ท้นพนักงานส่วนตําบล
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
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องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการโครงการ
6.1 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผบู้ ริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564)

8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เป็ นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสนพัน หรือโครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล
แสนพันมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปี งบประมาณ 2562
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็ นปจั จัยสําคัญทีจ่ ะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ ยังช่วยป้องกันหรือลดความเสีย่ งจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ การตรวจสอบภายในนัน้ ยังถือเป็ นส่วนประกอบ
สําคัญทีแ่ ท้รกอยูใ่ นการปฏิบตั งิ านตามปกติ ซึง่ จะต้องมีการกระทําอย่างเป็ นขัน้ ตอนทีถ่ ูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายทีก่ าํ หนด โดยผูบ้ ริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ของการดําเนินงานอีกทัง้ ยังเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั งิ านซึง่ เป็ นแนวทางการตรวจสอบภายในทีช่ ดั เจน ดังนัน้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจะทําให้การปฏิบตั งิ านของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันเป็ นไปอย่างถูกต้องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ จัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
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3.2 เพือ่ พิสจู่ นความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหน่วยรับตรวจว่าเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสัง่ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายทีก่ าํ หนด
3.4 เพือ่ ตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพ่อ และเหมาะสม
3.5 เพือ่ เป็ นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สนิ ต่างๆ ของส่วนราชการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ข้าราชการทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน

6. วิ ธีการดําเนิ นการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธกี าร
ตรวจสอบทีย่ อ่ มรับโดยทัวไป
่ ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรือ่ งทีต่ รวจสอบ รวมทัง้ วิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบตั งิ านของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สนิ
รวมทัง้ การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสัง่ และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สนิ และการใช้ทรัพย์ยากรทุกประเภท ว่าเป็ นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
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6.4 สอบทานระบบการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสังที
่ ท่ างราชการ
กําหนด เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ สามารถนําไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีต่ รงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ของงาน
มากขึน้
10.2 ความเสีย่ งในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพย์ยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ทีม่ อี ยูอ่ ย่างคุมค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ค่างชําระลดน้อยลง

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ รายงานต่อผูก้ าํ กับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิน้ ปี งบประมาณ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั ถิ ูกต้องและเป็ นไปตามทีร่ ะเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันจึงได้
มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เป็ นประจําทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลแสน
พัน
2. เพือ่ สรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลxxx
ทราบตามแบบทีร่ ะเบียบฯ กําหนด
3. เพือ่ รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้ าํ กับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินตามกําหนด
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานยอย
3. ผูบ้ ริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานยอย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพือ่
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผูบ้ ริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผกู้ าํ กับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
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9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสีย่ งต่อการปฏิบตั งิ าน
3. เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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4.1.2 มีการติ ดตามประเมิ นระบบควบคุมภายใน โดยดําเนิ นการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริ หารความเสี่ยง และรายงานผลการติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผกู้ าํ กับ
ดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกทีส่ าํ คัญและเป็ นเครือ่ งมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่วา่ จะ
เป็ นในภาครัฐหรือเอกชนทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสีย่ งของหน่วยงานให้อยูใ่ นระดับทีย่ อ่ มรับได้ซง่ึ จะทําให้ปฏิบตั งิ านและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตทีผ่ า่ นมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มกี ารควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็ นเรือ่ งๆ ไป ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสัง่
การ และหนังสือตอบขอหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปทีก่ ารควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทท่ี างราชการกําหนดไว้ ซึง่ ไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ควรเป็ นระบบการควบคุมทีค่ รอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะทอนภาพให้เห็นเป็ นองค์รวมของหน่วยงานนัน้ ๆ ว่ามีการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การทีร่ ะบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็ นช่องทางรัวไหลทํ
่
าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่
สัมฤทธิ ์ผล ทัง้ นี้สาเหตุสว่ นหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าทีแ่ ละมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม
การมอบหมายการปฏิบตั งิ านทัง้ กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและ
การตรวจสอบยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพ่อตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสีย่ งการควบคุม
ภายในของหน่วยงานทีก่ าํ หนดขึน้ และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยูเ่ สมอองค์การ
บริหารส่วนตําบลแสนพันพิจารณาแล้วเห็นว่าเพือ่ ให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานจึงได้กาํ หนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันขึน้
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพย์ยากร
เป็ นไปอย่างประหยัดและคุมค่า โดยลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีซ่ ้าํ ซ้อนหรือไม่จาํ เป็ น ลดความเสีย่ งหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ทีอ่ าจมีขน้ึ
3.2 เพือ่ ให้มขี อ้ มูลและรายงานทางการเงินทีถ่ ูกต้องค์รบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมันใจแก่
่
ผูบ้ ริหารในการตัดสินใจเกีย่ วกับการบริหารและการปฏิบตั งิ าน และบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 เพือ่ ให้บุคลากรมีการปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎหมาย เงือ่ นไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบขอบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้ าหมาย
เพือ่ ให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน อีกทัง้ ยังเป็ นการควบคุมหรือลดความเสีย่ งของหน่วยงานให้อยูใ่ น
ระดับทีย่ อ่ มรับได้ ซึง่ จะทําให้การปฏิบตั งิ านและการจัดงานของหน่ วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

5. วิ ธีดาํ เนิ นการ
5.1 แต่งตัง้ คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
แสนพันเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพือ่ สรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ความคิดเห็นและอุปสรรค์ต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และผูบ้ ริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. หน่ วยงานรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
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1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ ทีว่ า่ งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพย์ยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมค่า
3. มีขอ้ มูลและรายงานทางการเงินทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบตั ใิ นหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีระบบและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทีว่ า่ ง
ไว้
5. เป็ นเครือ่ งมือช่วยผูบ้ ริหารในการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านดีอย่างดียงิ่
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ทีเ่ สร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาํ เนินการแก่ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพ่อใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิ นให้ประชาชนได้รบั ทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบตั งิ านด้านการคลังเป็ นการทํางานทีต่ อ้ งอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสังการ
่ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวธิ กี ารทํางานต้องอยูใ่ นกรอบ และต้องมีระบบการบริการทีร่ วดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผูร้ บั บริการเกิดความพึงพ่อใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากทีส่ ดุ ถูกต้องทัง้ ระเบียบกฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มขี อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบตั เิ สริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบตั งิ าน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรรัปชันมี
่ การทํางานมี
กระบวนการทีโ่ ปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบขอ
บกพร่องมีกระบวนการทางการคลังทีเ่ ปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุมค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
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3.3 ปฏิบตั งิ านถูกต้องตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก่ไขการ
ทํางานขององค์กรให้มคี วามโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลแสนพัน อําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และที่
แก่ไขเพิม่ เติม โดยเปิ ดเผยเพือ่ ให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลแสนพัน
ภายในเกาสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามทีก่ รมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ กําหนด เพือ่ นําเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพือ่ ให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตลอดปี งบประมาณ 2562 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีสว่ นรวมของประชาชนในพืน้ ทีห่ รือผูร้ บั บริการ
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1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนประชาชน
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสว่ นรวม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันจึงได้ดาํ เนินการส่งเสริมการมี
ส่วนรวมของประชาชน โดยการกําหนดให้มกี ารจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างจากตัวแท้นชุมชน เพือ่ ให้
ประชาชนเข้ามามีสว่ นรวมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการรวมเป็ นคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซือ้ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขัน้ ตอน ซึง่ หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การได้รบั ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรูก้ ารบริหารราชการแบบมีสว่ นรวมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปิ ดจากการปฏิบตั จิ ริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นรวมกับภาครัฐมาก
ขึน้ เพือ่ กระตุนการปรับเปลีย่ นสูก่ ารบริหารราชการทีเ่ ปิ ดเผย โปร่งใส เน้นการมีสว่ นรวมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพือ่ ตอบสนองความต้องการและเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนเป็ นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ สนับสนุ นให้ตวั แท้นภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
3.2 เพือ่ ป้องกันการทุจริตในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุมค่า
4. เป้ าหมาย
ตัวแท้นชุมชนในพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 คัดเลือกตัวแท้นชุมชนจากการประชุมประชาคม เพือ่ เลือกตัวแท้นชุมชนเข้าร่วมเป็ น
คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2535 แก่ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2553 มิได้กาํ หนดให้มกี ารแต่งตัง้ ให้มี
ผูแ้ ท้นชุมชนเข้าร่วมเป็ นกรรมการ แต้องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันให้ความสําคัญในการมีตวั แท้น
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพือ่ ให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแท้นชุมชนไม่ตอ้ งรวมรับ
ผิดหากเกิดความเสียหาย
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6.3 จัดประชุมให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมือ่ มีการจัดซือ้ จัดจ้างทุกครัง้ เพือ่ ให้
เจ้าหน้าทีแ่ ละตัวแท้นชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง

7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองค์ลงั องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลลัพธ์
การจัดซือ้ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน มีความโปร่งใส โดยมีตวั แท้นประชาชนรวม
ตรวจสอบและไม่เกิดปญั หาการทุจริตคอรรัปชัน่
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1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานกอสร้าง เป็ นกระบวนการทีม่ คี วามสําคัญที่
จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ ให้ทาํ หน้าทีก่ รรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผูค้ วบคุมงาน จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในอํานาจหน้าทีต่ ามขอบังคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก่ไขเพิม่ เติม และเข้าใจเงือ่ นไขขอกําหนดทีร่ ะบุไว้ใน
สัญญาเป็ นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วนในหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบตามอํานาจหน้าทีท่ ต่ี นเองได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทาํ หน้าทีแ่ ล้ว อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ อ.
อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพง อาญา วินยั หรืออาจถูกฟ้องรองต่อศาล
ปกครองได้ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง
ประกอบกับได้มกี ารเชิญให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพือ่ ความโปร่งใส จึงได้จดั
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพือ่ ให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ ให้ทาํ หน้าทีก่ รรมการตรวจการจ้างมีความรู้
ความเข้าใจ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าทีต่ รวจงานจ้าง
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับขอบังคับหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
4. เป้ าหมาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
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6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 เสนอโครงการให้ผบู้ ริหารอนุมตั ิ
6.2 จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าทีต่ รวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับขอบังคับหรือระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
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๔.๓ การส่งเสริ มบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่ น
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายทองถิ่ น ผูบ้ ริ หาร และสมาชิ กสภา
ทองถิ่ น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนทองถิน่ มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ เงือ่ นไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีส่ มาชิกสภาทองถิน่ และผูบ้ ริหารทองถิน่ ได้รบั การเลือกตัง้ มาจากประชาชนต้องรูแ้ ละ
ยึดเป็ นแนวทางการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นประจําไม่ได้เกิดจากเรือ่ ง
ขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณหรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ เงือ่ นไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีม่ กั มีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมเสนอเทานัน้ หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วของอย่างผิดๆ ส่งผลให้
สมาชิกสภาทองถิน่ และผูบ้ ริหารทองถิน่ โดยเฉพาะผูบ้ ริหารทองถิน่ ต้องตกเป็ นผูก้ ระทําผิดกฎหมาย
ก่อให้เกิดความเสียหายแก้องค์กรปกครองส่วนทองถิน่ และทําให้การแก้ไขปญั หาของประชาชนหรือการ
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พัฒนาทองถิน่ ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิน่ ต้องลาชา
เพราะไม่ตอบสนองค์วามต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปญั หาดังกล่าวขางตน จึงจําเป็ นทีส่ มาชิก
สภาทองถิน่ และผูบ้ ริหารทองถิน่ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย คําสัง่ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีส่ าํ คัญและเกีย่ วของกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอง
ถิน่ อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนทองถิน่ รวมทัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ และ
ผูบ้ ริหารทองถิน่ ไม่ตอ้ งเสีย่ งกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนัน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน เพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ
บังคับการประชุมสภาทองถิน่ พ.ศ. 2547 มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ
และหนี้สนิ มีความรูค้ วามเข้าใจมิให้ดาํ เนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน
ส่วนรวมตามมาตรา 100แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
มีความรูค้ วามเข้าใจแนวทางการปฏิบตั สิ าํ หรับเจ้าหนาทีข่ องรัฐเรือ่ งการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชนอื่นใด
ของเจ้าหนาทีข่ องรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต งานนิตกิ าร สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จดั ทําโครงการอบรมให้ความรูด้ า้ นระเบียบ กฎหมายทอง
ถิน่ ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาทองถิน่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน เพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับการประชุมสภาทองถิน่ พ.ศ. 2547
3.2 เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
3.3 เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันมีความรูค้ วามเข้าใจมิให้
ดําเนินกิจการทีเ่ ป็ นการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชนส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันมีความรูค้ วามเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบตั สิ าํ หรับเจ้าหนาทีข่ องรัฐเรือ่ งการทรัพย์สนิ หรือประโยชนอื่นใดของเจ้าหนาทีข่ องรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
แสนพัน จํานวน 16 คน รวม 20 คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
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6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานทีใ่ ห้แก้ผบู้ ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับ
การอบรม
6.3 อบรมให้ความรูโ้ ดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันได้เพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิน่ พ.ศ. 2547
10.2 ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการ
ยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
10.3 ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันมีความรูค้ วามเข้าใจมิให้ดาํ เนิน
กิจการทีเ่ ป็ นการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชนส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันมีความรูค้ วามเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบตั สิ าํ หรับเจ้าหนาทีข่ องรัฐเรือ่ งการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชนอื่นใดของเจ้าหนาทีข่ องรัฐ ตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพสมาชิ กสภาทองถิ่ น
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนทองถิน่ มีบทบาทความสําคัญยิง่ ต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูข้ องสมาชิกสภาทองถิน่ ให้มคี วามพรอมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก้ชุมชนจึงเป็ นเรือ่ งทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็ นสิง่ สําคัญประการหนึ่งทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันได้ดาํ เนินการ เพือ่ ให้สมาชิกสภาทองถิน่ มี
ความรูแ้ ละทักษะด้านการปกครองส่วนทองถิน่ มีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั หิ นาที่ รวมถึงมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบขอกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วของกับทองถิน่ ด้วย เพือ่ พัฒนาตนเองและสามารถนํา
ความรูไ้ ปใช้ให้เป็ นประโยชนต่อการปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนัน้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลแสนพันจึงได้มกี ารจัดส่งสมาชิกสภาทองถิน่ ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยูเ่ สมอ
เพือ่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาทองถิน่ ให้ทองถิน่ มี
ความเจริญกาวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ สร้างการเรียนรูแ้ ละประสบการณการทํางานให้กบั สมาชิกสภาทองถิน่ ให้มคี วามเข้าใจใน
การทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพือ่ ให้สมาชิกสภาทองถิน่ ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกต้อง เป็ นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพือ่ ส่งเสริมให้สมาชิกสภาทองถิน่ ได้เพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาทองถิน่ ได้อย่างถูกต้อง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน 16 คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ทัง้ ในองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน และหน่วยงานทีจ่ ดั ฝึ กอบรม
6. วิ ธีการดําเนิ นการ
6.1 ฝา่ ยบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทัง้ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและ
หน่วยงานภายนอก เพือ่ เป็ นขอมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาทองถิน่ เข้ารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมือ่ พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแล้ว ดําเนินการเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพือ่ ส่ง
สมาชิกสภาทองถิน่ เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้ารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึ กอบรมเองโดยสํานัก/กอง
งานทีร่ บั ผิดชอบ
6.3 แจงให้สมาชิกสภาทองถิน่ ผูผ้ า่ นการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึ กอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
6.4 ฝา่ ยบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาทองถิน่ และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันทราบ
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7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)

8. งบประมาณดําเนิ นการ
10,000 บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝา่ ยบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาทองถิน่ มีความรูค้ วามเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิน่ ได้รบั การเรียนรูแ้ ละประสบการณการทํางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภาทองถิน่ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วดั
จํานวนสมาชิกสภาทองถิน่ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน xx ราย ได้รบั การ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
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1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมส่งเสริ มสมาชิ กสภาทองถิ่ นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งาน
ของฝ่ ายบริ หาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาทองถิน่ ให้มบี ทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร เป็น
กลไกสําคัญทีใ่ ช้สาํ หรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร ซึง่ อํานาจในการ
บริหารปจั จุบนั องค์กรปกครองส่วนทองถิน่ มีอสิ ระเต็มทีใ่ นการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็ นของตนเอง แต่
ถึงแมจะเป็ นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนทองถิน่ ให้
เป็ นไปโดยความเรียบรอยและถูกต้อง เพือ่ กําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสว่ นรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความนาเชือ่ ถือให้กบั
องค์กร สามารถนําไปสูค่ วามโปรงใสในองค์การบริหารส่วนตําบลและลดการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบล
แสนพันจึงได้ดาํ เนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาทองถิน่ ให้มบี ทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
ฝา่ ยบริหารขึน้ เพือ่ กําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิน่ ในการเป็ นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภา
รวมเป็ นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได้อกี ทัง้ ยังเป็ นการชวยลดปญั หาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ เป็ นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร
3.2 เพือ่ ให้เกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาทองถิน่ เข้าใจบทบาท หนาทีข่ องตนเองมากขึน้
4. เป้ าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน 16 คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
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6. วิ ธีการดําเนิ นงาน
6.1 จัดทําคูมอื ระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ให้สมาชิกสภาทองถิน่ ใช้สาํ หรับการประชุม
6.2 แต่งตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เชน การจัดซือ้ จัด
จางโครงการต่างๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัตปิ ระจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิน่ ตัง้ กระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนิ นงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาทองถิน่ เข้าใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร
10.2 การปฏิบตั งิ านต่างๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได้
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1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการติ ดป้ ายประชาสัมพันธ์กรณี พบเห็นการทุจริ ต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญั หาการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ในหน่วยงานภาครัฐได้สง่ ผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็ นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและรวมกันแก้ไขจัดการปญั หา โดยการเข้าไปมีสว่ นรวมเป็ นเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูป้ แบบการกระตุนให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปญั หาการทุจริตคอรรัปชันและมี
่
สว่ นรวมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้ประชาชนมีสว่ นรวมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพือ่ แสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญั หาการทุจริต
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนในตําบลแสนพัน
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5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ขออนุมตั จิ ดั ทําป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
6.3 จัดเจ้าหนาทีร่ บั ผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรือ่ งรองเรียน รองทุกข์
6.5 เสนอผูบ้ ริหารพิจารณาสังการ
่
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การร้องเรียน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 จํานวนเรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
10.2 นําเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข

1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมเพิ่ มช่องทางการแจ้งเบาะแสกรณี พบเห็นการทุจริ ต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหนาทีท่ ต่ี อ้ งเป็ นไปเพือ่ ประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้วธิ บี ริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี และให้
คํานึงถึงการมีสว่ นรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ การจัดทํางบประมาณ การจัดซือ้ จัด
จาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการเปิดเผยขอมูลขาวสาร ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับว่าด้วยการนัน้ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึง่ มุง้ เน้น
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ในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนาทีข่ อง
รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปญั หาเกีย่ วกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิ
่
ดขึน้ ได้ในทุกวงการ ไม่วา่ จะเป็ นวงการระดับทองถิน่ จนถึง
ระดับชาติ
ซึง่ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน มีภารกิจหนาทีใ่ นการบริหารราชการทองถิน่ ให้มคี วามกาวหนา
เจริญรุง่ เรือง โดยการมีสว่ นรวมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทัวไปในการ
่
รวมกันพัฒนาทองถิน่ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีเศรษฐกิจทีด่ ใี นทองถิน่ ดังนัน้ การทีอ่ งค์กร
ปกครองส่วนทองถิน่ จะพัฒนาให้เจริญกาวหนาได้นนั ้ จําเป็ นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการ
รวมกันพัฒนาทองถิน่ ในการนี้ การมีเครือข่ายทีด่ ที ค่ี อยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิน่ จึงเป็ น
สิง่ จําเป็ นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอรรัปชัน่ ซึง่ เป็ นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มสี ว่ นรวมในการเป็ นเครือข่ายรวมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม
รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพือ่ ป้องกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ
่
น่ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็ นสิง่ จําเป็ น จึงได้จดั ทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตขึน้ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตให้มี
ความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างแกนนํา แนวรวมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชนของทองถิน่
2. เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ ห้กบั ทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกีย่ วกับปญั หาการทุจริต
3. เพือ่ ให้เกิดความรวมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
4. เป้ าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันเข้ามามีสว่ นรวมในการเป็ นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตรวมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพัน
5. สถานที่ดาํ เนิ นการ
ในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
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6. วิ ธีดาํ เนิ นงาน
1. แต่งตัง้ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเป็ นเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนทองถิน่ ทุกแห่งบริเวณใกล
เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้ารวมเป็ นเครือข่าย
3. เปิ ดโอกาสให้เครือข่ายทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ มีสว่ นร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพันในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพือ่
ป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กบั เครือข่ายในการรวมตรวจสอบเพือ่ ป้องกันการ
ทุจริตตัวอย่างแผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต ๑๓๕
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันกับบุคคล องค์กร
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนทองถิน่ ทีเ่ ข้ารวมเป็ นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชนของทองถิน่
2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ กอให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกีย่ วกับปญั หาการทุจริต
3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน

