แผนปฏิบัตกิ ารปองกันการทุจริต
(พ.ศศ. 2560 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลวั
บลวังเงิน
อําเภอแม
เภอ ทะ จังหวัดลําปาง

1

คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลาชานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาใน
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการแผนดินเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงาน
ในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับ
ตางชาติไดอยางเทาเทียมที่ตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคูกันไปพรอมๆกัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณคาประกอบกับ
คณะรั กษาความสงบแห งชาติ ได มีคําสั่ งที่ 69/2557 เรื่ องมาตรการป องกันและแกไขป ญหาการทุจ ริ ต
ประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนด มาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนในการตรวจสอบเฝาระวังเพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตได เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยาง
เปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครั ฐ ประจํ าป งบประมาณ ๒๕60-๒๕๖4 ขึ้ น เพื่อขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร ช าติ ว าด ว ยการป องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการ
บริหารสวนตําบล
วังเงิน ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศนที่กําหนดไว ซึ่งเปนนโยบาย
ระดับชาติอีกทางหนึ่งดวย
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน

2

สารบัญ
หนา

สวนที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
เปาหมาย
ประโยชนของการจัดทําแผน

3
3
4
4

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
บัญชีสรุปแผนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ (พ.ศ. 2560 - 2564) 5

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

10
32
63
77

3
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ.2560 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
สวนที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
ดวยปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนองคกรหรือหนวยงานที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด กําลังถูกจับตามองจากสังคมภายในเรื่องของปญหา ทุจริตคอรรัปชั่น ขาดความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ใชตําแหนง
หนาที่ในการแสวงหาผลประโยชน รวมถึงการใหบริการสาธารณะตางๆ ทําใหองคกรขาดความเชื่อถือและ
ยอมรับจากทุกภาคสวน ปญหาสวนหนึ่งประกอบไปดวยการไมไดรับขอมูลขาวสาร การไมมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องระเบียบขอกฎหมายตาง ขาดชองทางการตรวจสอบติดตามการบริหาร และปญหาที่สําคัญ เกิดจากการ
ขาดการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และเพื่อประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ แตในทางปฏิบัติจะพบวา การ
มีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของประชาชนมีคอนขางนอย คงมีเพียงแตการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกแลวประชาชน
มักจะไมคอยมีสวนรวมอยางอื่น ซึ่งทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดพลัง ขาดความรวมมือ ขาดความ
สนใจจากประชาชนอันเปนผลใหการปกครองทองถิ่นซึ่งเปนการปกครองของคนในทองถิ่นเองไมคอยประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ป 2560-2564 เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินการปองกันการ
ทุจริตของหนวยงานไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อมุงเนนใหการดําเนินการปองกันการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลวังเงิน เปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส พัฒนาและจัดระบบกลไกการ
ตรวจสอบและปองกันการทุจริต การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความ
คุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
ภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และตอตานการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อปลุกจิตสํานึกและสรางความตระหนัก แกบุคลากรทั่งฝายการเมืองและฝายประจํา
ภาคธุรกิจและประชาชน เด็กและเยาวชน มีสวนรวมในการปองกันและตรวจสอบการทุจริต
2. เพื่อปองกันการทุจริต ในการบริหาราชการ สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน และการ
ใชดุลยพินิจของฝายบริหาร / เจาหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. เพื่อสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน และสรางกลไกและชองทาง
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เพื่อเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากทุก
ภาคสวน
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5. เพื่อใหเครือขายภาคประชาชนมีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เปาประสงค
1. ขาราชการการเมืองและขาราชการประจําทุกคนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมในการทํางานที่
ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2. ทุกภาคสวนมีจิตสํานึกและความตระหนัก มีสวนรวมในการตรวจสอบและปองกันการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
3. การบริหารราชการ เปนไปดวยความโปรงใส การใชดุลยพินิจของฝายบริหาร / เจาหนาที่
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และเรียบที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด
4. สงเสริม สนับสนุนเครือขายภาคประชาชน ใหมีความรูและทักษะในการเผยแพรความรูแก
ประชาชนในเรื่องชองทางการรับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ การชี้เบาะแสและรับขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ปญหาการทุจริตในองคกร ลดลง องคกรเปนที่ยอมรับจากประชาชนและสวนราชการ
ตางๆ นําไปสูการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการปองกันการทุจริต เปนองคกรแหงการเรียนรู
และขยายผลและขยายเครือขายตานการทุจริตและปองกันการทุจริต ไปยังกลุมหรือองคกรตางๆ ในชุมชน
ส ว นราชการในพื้ น ที่ ต ลอดจนองค การบริ ห ารส ว นตํ า บลอื่น ๆ ในรู ป แบบของการสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ
สนับสนุนวิทยากรใหความรู และแหลงศึกษาดูงาน ตอไป
4. ประโยชนของการจัดทําแผน
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน มีกรอบและแนวทาง ในการดําเนินงานดานการปองกันการ
ทุจ ริ ต ที่ชั ด เจน ทั้งในด า นกิจ กรรมโครงการ ระยะเวลาในการดํ าเนิ น งาน รวมถึ งงบประมาณที่ใช ในการ
ดําเนินงานทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

5
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป
(พ.ศ. 2560 – 2564)
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
ป 2560
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1. การสรางสังคม 1.1การสรางจิตสํานึก 1. โครงอบรมคาย
ที่ไมทนตอการ
และความตระหนักแก คุณธรรมจริยธรรม
ทุจริต
บุคลากรทั้งขาราชการ พนักงานสวนตําบลเพื่อ
การเมืองฝายบริหาร เสริมสรางในการ
ขาราชการการเมือง
ปฏิบัติงาน
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมธิบาล
3. สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. โครงการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถิ่น

ป 2561

ป 2562

สวนที่ ๒

ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. โครงการสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการตอตาน
การทุจริต

-

-

-

-

-

6. โครงการสงเสริม
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แหลง
ทองเที่ยว พัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศนใน
ชุมชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2562

-

-

-

-

-

-

-

7. โครงการสงเสริมการ 30,000 30,000 30,000
ใชชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

6
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสรางสังคม 1.3 จิตสํานึกและ
ที่ไมทนตอการ
ความตระหนักแกเด็ก
ทุจริต
และเยาวชน

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2562 ป 2562 ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมา งบประมา งบประมา งบประมา งบประมา หมายเหตุ
ณ
ณ
ณ
ณ
ณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

8. โครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็กและเยาวชน
(กิจกรรม “โตไปไม
โกง”)
9. โครงการคาย
20,000
คุณธรรม นําความรู
(คายตนกลา ความดี
วิถีคุณธรรม (โรงเรียน
สหราษฎรบํารุง
10. กิจกรรมสงเสริม
สภาเด็กเยาวชนตอตาน
การทุจริต
11. โครงการเยาวชน
สัมพันธ เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รวม จํานวน 11 โครงการ 85,000
2.1 การแสดง
1. มาตรการแสดง
เจตจํานงทางการเมือง เจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการ
ในการตอตานการทุจริต
ทุจริตของผูบริหาร
ของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต
2.2 มาตรการสราง
2. มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ
บริหารงานบุคคล(ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ)
3. มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของผูบริหาร
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหัวหนาสวน
ราชการ
4. มาตรการสรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ

-

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,000
-

85,000 35,000 35,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต

ป 2562 ป 2562 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมา งบประมา งบประมา งบประมา งบประมา หมายเหตุ
มาตรการ
ณ
ณ
ณ
ณ
ณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5. “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซื้อจัด
จาง”
6. กิจรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อจัดจาง
2.2 มาตรการสราง
7. กิจกรรมการ
ความโปรงใสในการ
จัดบริการสาธารณะและ
ปฏิบัติราชการ
การบริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
2.3 มาตรการการใช 8. มาตรฐานการ
ดุลยพินิจและใช
ยกระดับการปฏิบัติ
อํานาจหนาที่ใหเปนไป หนาที่ตามหลักการ
ตามหลักการบริหาร บริหารกิจการบานเมือง
กิจการบานเมืองที่ดี
ที่ดี
9. มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัตริ าชการ
2.4 การเชิดชูเกียรติ 10. ยกยองเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล หนวยงาน/บุคคลที่มี
ในการดําเนินกิจการ ความซื่อสัตย สุจริต มี
การประพฤติปฏิบัติ
คุณธรรม
ตนใหเปนที่ประจักษ
11. กิจกรรมเชิดชู
เกียรติบคุ คลที่ชวยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมี
จิตสาธารณะ
12. กิจกรรมเชิดชู
เกียรติบคุ คลดํารงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.5 มาตรการจัดการ 13. มาตรการ “จัดทํา
ในกรณีไดทราบ หรือ ขอตกลงการปฏิบตั ิ
รับแจงหรือตรวจสอบ ราชการ”
พบการทุจริต
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ป 2562 ป 2562 ป 2562 ป 2563 ป 2564
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมา งบประมา งบประมา งบประมา งบประมา หมายเหตุ
มาตรการ
ณ
ณ
ณ
ณ
ณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14.มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ”
15.มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน”
รวม จํานวน....15...โครงการ จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท
3. การสงเสริม
3.1 การจัดใหมแี ละ 1. มาตรการ “ปรับปรุง
บทบาทและการมี เผยแพรขอมูลขาวสาร และพัฒนาศูนยขอมูล
สวนรวมของภาค ในชองทางที่เปนการ ขาวสารขององคกร
ประชาชน
อํานวยความสะดวก ปกครองสวนทองถิ่น”
แกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
2. มาตรการกํากับ
ติดตามการเผยแพร
ขอมูลขาวสารของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.2 การรับฟงความ 3. โครงการเวที
คิดเห็น การรับและ
ประชาคมระดับหมูบาน
ตอบสนองเรื่อง
และตําบล
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน
4. มาตรการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.3 การสงเสริมให
5. สงเสริมการมีสวน
ประชาชนมีสวนรวม รวมของประชาชนใน
บริหารกิจการของ
การบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2562 ป 2562 ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมา งบประมา งบประมา งบประมา งบประมา หมายเหตุ
ณ
ณ
ณ
ณ
ณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

6.กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวม จํานวน 6 โครงการ จํานวน...บาท จํานวน...บาท
4. การเสริมสราง 4.1 การจัดวางระบบ 1. โครงการจัดทํา
และปรับปรุงกลไก ตรวจสอบภายในและ แผนการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบ การควบคุมภายใน
ภายในประจําป
การปฏิบัตริ าชการ
2. กิจกรรมติดตาม
ขององคกร
ประเมินผลการควบคุม
ปกครองสวน
ภายใน
ทองถิ่น
3. มาตรการสงเสริมให
4.2 การสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวม
ภาคประชาชนมีสวน
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
รวมตรวจสอบการ
การบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติ หรือการ
4. กิจกรรมการเผยแพร
บริหารราชการตาม
ขอมูลขาวสารการ
ชองทางที่สามารถ
บริหารงบประมาณ การ
ดําเนินการได
รับ-จายเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
5. กิจกรรมสงเสริม
ประชาชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจาง
4.3 การสงเสริม
6. โครงการสงเสริม
30,000 30,000
บทบาทการตรวจสอบ ความรูดานกฎ ระเบียบ
ของสภาทองถิ่น
และกฎหมายที่เกีย่ วของ
สําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น
7. กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่น
8. กิจกรรมสงเสริม
ชุมชนเฝาระวังกาทุจริต
9 .กิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
รวม จํานวน....9......โครงการ จํานวน...บาท จํานวน...บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวน...41....โครงการ จํานวน...บาท

จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท
จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท
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สวนที่ 3

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ โครงอบรมคายคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบล เพื่อเสริมสรางในการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการฝายประจําและฝายการเมือง จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาทองถิ่นใหเหมาะสม โดยเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร โดยสราง
ฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางเทาทัน ควบคูไปกับการใหบริการที่เปนธรรม
และเทาเทียมกันของกลุมคนในทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมใหบุ คลากรในองคกรไดรั บการพัฒนาทางจิตใจ
สรางจิตสํานึกรักองคกร ประพฤติและปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถ
นําหลักของพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันไดอยางมีความสุข กอใหเกิดความรักความ
สามัคคีภายในองคกร
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน เปนองคกรหนึ่งที่ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาวเปน
อยางยิ่ง จึงไดจัดทําโครงการอบรมคายคุณธรรม จริยธรรม พนักงานสวนตําบลขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร และพนักงานสวนตําบล
2. เพื่อใหคณะผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานจาง มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องของ
ศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3. เพื่อใหคณะผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานจาง รูจักการทํางานเปนทีม เกิดความรัก
สามัคคีภายในองคกร
4. เปาหมาย
คณะผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานจาง จํานวน 38 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ วัดศรีมงคล (บานกง) ตําบลยม อําเภอทาวังผา จังหวัดลําปาง
6. วิธีการดําเนินการ
1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานงานกับกลุมเปาหมาย วิทยากร สถานที่ดําเนินการอบรม
3. ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ
4. ประเมิ น ผลโครงการทั้งก อนและหลั ง การอบรม และรายงานผลการดํ าเนิ น การให
ผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
2560 - 2564
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8. งบประมาณ
จํานวน 35,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานจาง
2. คณะผู บ ริห าร ขาราชการ และพนักงานจ าง ได รั บความรู ความเขาใจในเรื่ องของ
ศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3. คณะผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานจาง เกิดความรักความสามัคคีภายในองคกร
4. คณะผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานจาง เกิดจิตสํานึกรักองคกรและรวมกันพัฒนา
องคกรใหเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น
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ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื่อ
รังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาค
สวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น
ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้
กลไกการนําหลักธรรมาภิ บาล ซึ่งประกอบด ว ย ความชอบธรรม ความโปร งใส ความรั บผิ ด ชอบและการ
ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งได
วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ
ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่ง ประกอบด ว ยหลั กความชอบธรรม (Legitimacy) หลั กความโปร งใส (Transparency) หลั กความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวน
รวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปน
เครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบ
เปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารราชการขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จึ ง จั ด ทํ า โครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย นําไปสูการปฏิบัติที่ดีตอประชาชน
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติ
หน า ที่ทุ ก ขั้น ตอนและปฏิ บั ติ ห น า ที่ต ามอํ า นาจหน า ที่ด ว ยความตรงไปตรงมา มี ม าตรฐาน โปร ง ใส และ
ตรวจสอบได
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4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานและพนักงานจางของ อปท.
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม
๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตย
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ทุกขั้นตอนและ
ปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2552 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร า ยแรงแห ง การกระทํ า ประกอบกั บ ได มี ป ระกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ 30
กันยายน 2558 กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลมีหนาที่ดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย,
ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริงมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิช าชี พขององคกร นอกจากนี้ สํ านักงาน ก.พ. ได กําหนดแนวทางการดํ าเนิน การตามประมวลจริ ย ธรรม
ขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
กําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการ
อันเปน การขัดกันระหว างประโยชนส วนตนและประโยชนส วนรวม ตามนัย หนั งสื อสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรนําแนวทางการดําเนินการ
ดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน จึงไดจัดทํา
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา
ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหนาที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม
2.เพื่อใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนไป และสรางความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม
2. ประชุมคณะทํางานฯ
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ที่
ตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากร เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตน
5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพื่อมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ
6. ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประมวลจริ ย ธรรมของข าราชการการเมื อง ฝ ายบริ ห าร ฝ า ยสภาทอ งถิ่น และฝ ายพนั กงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจา ง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องคกร ไมนอยกวารอยละ 90
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอน
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหล านี้ เ ป น การกระทํา ความผิ ด ทางจริ ย ธรรมของเจ าหน าที่ของรั ฐ ที่ ต องคํานึ งถึ งผลประโยชน ส าธารณะ
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใช อิ ท ธิ พ ลตามอํ า นาจหน า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน ส ว นตั ว โดยก อ ให เ กิ ด ผลเสี ย ต อ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหน งในองคกรตางๆ ทั้งในหน ว ยราชการ รั ฐ วิ ส าหกิจ และบริ ษัทจํ ากัด หรื อการที่บุ คคลผูมีอํานาจที่
ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดย
มิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนเพื่อปองกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
2. เพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับซอน
3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน
4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีการดําเนินการ
1. แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ วิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ อ าจเกิ ด จากการมี
ผลประโยชนทับซอน
2. ประชุมคณะทํางานฯ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน ทั้งในสวนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบตางๆ
ในการปฏิบัติงาน
4. จัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการมีผลประโยชนทับซอน
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5. จัดอบรมเพื่อใหความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและใช
แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจ
6.จั ด ทํารายงานผล และขอ เสนอแนะของคณะทํางานฯ ในการป องกัน ผลประโยชน ทับ ซอนต อ
สาธารณชน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุ คลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ การป องกัน ผลประโยชน ทับ ซอน โดยได รั บ เกีย รติ บั ต ร
ระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรูความเขาใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไมนอยกวารอยละ 80
ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดในองคกร
2. คูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการมีผลประโยชนทับซอน
3. รายงานผลและขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทบั ซอน เผยแพรตอสาธารณชน
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1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –
2560) มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุจริตทุกรูปแบบโดยตองไดรับความรวมมือจากฝายการเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกว่ํารอยละ 50 ในปพ.ศ. 2564
ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯขางตนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต เพื่อ
เสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริตใหแกภาคประชาชน และการสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งค า นิ ย มในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต การมี ส ว นร ว มในการเฝ า ระวั ง การทุ จ ริ ต ให แ ก
ประชาชน
4. เปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1.จัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ใหตระหนักถึงการตอตานการทุจริต
4. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตชุมชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน

20
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ
2. มีการผลิตสื่อเผยแพรการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง
3. มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในชุมชน
4. ประชาชนมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักรวมกันในการตอตานการทุจริตไมนอยกวา
รอยละ 80
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1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ
ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก การลักลอบตัดไมทําลายปาไมที่
ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่ง
สงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปน
อยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะ
สามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานได
พยายามคิดคนหาวิธี นานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป าไมของประเทศไทยใหมากขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
พระองคทานไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อ
ประโยชน 4 อยาง”ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู”
หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชน
ตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนักถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟน ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
ของตนเอง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ส ง เสริ ม จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะให ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั ก และมี ส ว นร ว มในการรั ก ษา
ประโยชนสาธารณะ
2. เพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
ได
3. เพื่อเปนการสรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจํานวน 7 หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผัก
สวนครัว รั้วกินได เปนตน
2. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7 หมูบาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแหลงน้ํา คู คลอง ในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีการดําเนินงาน
1. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ
2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน
3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน
4. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. จั ดกิจ กรรมพัฒนา ปรั บปรุ งภูมิทัศน และอนุรักษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ
สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6. จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านหมู บ า น/ชุ ม ชน หรื อ หน ว ยงานที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนเกิ ด ความตระหนั ก และมี ส ว นร ว มในการรั ก ษาประโยชน ส าธารณะ เข า ร ว มกลุ ม
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได
3. สิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น
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1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการใชชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการ
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ ประชาชนใหมีสํานึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ
ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง
ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมให
ประชาชนใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน ใหสามารถพึ่งพาตนเอง
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหประชาชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได
2.เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชน และเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดอบรม/บรรยายใหความรู และถายทอดประสบการณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรใน
ชุมชน
2. ศึกษาดูงานการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็จในชุมชน
3. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
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8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวันได
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1.3 จิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
ลําดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ป จ จุ บั น การทุ จ ริ ต เป น ป ญ หาที่ ทํ า ลายสั ง คมอย า งรุ น แรงและฝ ง รากลึ ก เป น ป ญ หาที่ ส ะท อ น
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมี
หนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา
ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25
กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
องคกรปกครองส ว นทองถิ่นพิจ ารณาเห็ น ความสํ าคัญของป ญหาดั งกล าว จึ งได จั ด โครงการสร าง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่
ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการ
ปองกันแกไขปญหาทุจริตที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความ
ซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เพื่อสร างภูมิคุมกัน ทางสั งคมให เ ด็กและเยาวชน ไมย อมรั บ พฤติ กรรมทุจ ริต และการโกงทุก
รูปแบบ
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนในชุมชน
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีการดําเนินการ
1.ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย
2. แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานพิ จ ารณานํ า หลั ก สู ต รโตไปไม โ กงมาปรั บ ใช ใ นศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หรื อ
สถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ที่ อปท. ใหการอุดหนุน
3.ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทํางานฯ
4. ติดตามการดําเนินการ
4. สรุปผลการดําเนินการ
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการนําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท.
หรือ ที่ อปท. ใหการอุดหนุน
2. เด็ ก และเยาวชนได รั บ การปลู ก ฝ ง ให เ ป น คนดี มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มีค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี
ภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม
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ลําดับที่ 9
1. ชื่อ โครงการคายคุณธรรม นําความรู ตนกลา ความดี วิถีคุณธรรม โรงเรียนสหราษฎรบํารุง
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่
5 พ.ศ. 2546 มาตรา 67 (5) องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ในการสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและตามพระราชบั ญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา เพื่อให
เกิด ประโยชน กับ ประชาชนในทองถิ่น นั บ ได ว าเป น ภารกิจ สํ า คัญของทองถิ่น ป จ จุ บั น สั งคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสื่อสาร มีกาวหนา
ทางวิทยาการทําใหการพัฒนาทางดานวัตถุเกิดขึ้นอยางรวดเร็วจนกลายเปน “ภาวะวัตถุนิยม” ขึ้นในสังคมไทย
ปจจุบัน สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิดและสภาพจิตใจ ซึ่งทําใหมนุษยมองขามการ พัฒนา
ทางดานจิตใจ จึงสงผลใหเกิดปญหาสังคมเฉกเชนปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมและปญหาการขาด
คุณธรรมจริ ยธรรมของคนในสังคมรุนแรงขึ้นทุกขณะ การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมจึงเป น
กิจกรรมที่มีความจําเปนและมีบทบาทอยางยิ่ง ในวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมปจจุบัน อนาคตและ
เปนการบูรณาการ การเรียนการสอน เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนํา
หลักธรรมไปแกไขปญหาในชีวิตประจําวันสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติสุข และเพื่อใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่เนน
ผูเ รี ย นเป น สําคัญ และสอดคล องกับ นโยบายของรั ฐ บาลยุ คเศรษฐกิจ พอเพีย งใหน อมนําเอาหลั กธรรมใน
พระพุทธศาสนามาพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสมกับคํากลาวที่วา”คุณธรรมนําความรู” มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน
องคการบริ ห ารส ว นตํ าบลวั งเงิน ร ว มกับ โรงเรี ย นสหราษฎร บํ ารุ ง จึ งได จั ด กิจ กรรมโครงการคา ย
คุณธรรม นําความรู ตนกลา ความดี วิถีคุณธรรม โรงเรียนสหราษฎรบํารุง ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
ดานสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนในหลักของการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรม จริยธรรม
2.2. เพื่อปลูกฝงและปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนโรงเรียน
สหราษฎรบํารุง อ.แมทะ จังหวัดลําปาง มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม สามารถนอมนําเอาหลักธรรมของ
พระ สัมมาสัมพุทธเจาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเพื่อ การอยูรวมกันในสังคมอยางรมเย็นเปนสุข
2.3. เพื่อสงเสริมใหการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในกรอบ
“คุณธรรมนําความรู”
2.4. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กเยาวชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย รูจักผิดชอบชั่วดี และเจริญเติบโตเปนเมล็ดพันธุแหงมนุษยที่สมบูรณ
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4. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ นักเรียน เยาวชน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 123 คน
3.2 ดานคุณภาพ เด็กนักเรียน เยาวชนที่ผานการอบรมไดรับการพัฒนาความรูและพฤติกรรมที่ดี
งาม มีคุณธรรมสําหรับนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง สงผลใหสังคมปกติสุข
5. พื้นที่ดําเนินการ
โรงเรียนโรงเรียนสหราษฎรบาํ รุง อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมผูนําชุมชน คณะครู /คณะทํางานเพื่อเตรียมการ
2. จัดทํารายละเอียดโครงการ/มอบหมายงาน
3. ดําเนินการประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
4. ประชาสัมพันธโครงการ
5. ดําเนินการตามโครงการ
6. ติดตามประเมินผลโครงการ รายงานผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
20,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนไดรูและเขาใจในหลักของการดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมกับวัย
มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เด็กนักเรียน เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีหลักธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปน
เยาวชนที่ดี สังคมปกติสุข
3. อบต.วังเงินและโรงเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนเชิงบูรณาการ
4. เด็กนักเรียน เยาวชนไดรับพัฒนาหลักคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย รูจักผิดชอบชั่วดี
และเจริญเติบโตเปนเมล็ดพันธุแหงมนุษยที่สมบูรณ
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1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
ลําดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเปนปญหาสําคัญที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอประเทศ ดังนั้นการปลูกจิตสํานึกของคนใน
ชาติใหมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต โดยมุงที่เด็กและเยาวชนที่จะตองสรางชาติในอนาคต โดยสงเสริมให
เยาวชนมีความตระหนักในปญหาการทุจริต และเกิดจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริตใหเกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย สุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยเยาวชน ตําบลวังเงิน
6. วิธีการดําเนินการ
1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมสภาเด็กในการตอตานการทุจริต เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม
แนวทางในการดําเนินการ
2.จัดประชุมคณะทํางานฯ
3.ดําเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กําหนด
4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. สภาเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80
2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกในความซื่อสัตย สุจริต และมีความตระหนักในการตอตานการ
ทุจริตและเสียสละเพื่อสวนรวมเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป
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1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
ลําดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ : โครงการยาวชนสัมพันธ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่สําคัญตอการดํารงชีวิ ตของมนุษย ไมวาจะเปน น้ํา ปาไม แรธาตุ ซึ่ง
นับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษยไมไดตระหนักถึงคุณคาและการบํารุงรักษา จะเห็นไดจากปจจุบันปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมมีมากขึ้น ทําใหน้ําเสีย อากาศเปนพิษ ขยะลนเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกของมนุษยที่มี
ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญ และ
ตองไดรับการพัฒนาทุกๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเจริญเติบโตเปน
พลเมืองดีที่จะเปนกําลังในการพัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติตอไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก และเยาวชนอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และปญหาที่จะไดรับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํา
โครงการเยาวชนสัมพันธ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปน การปลู กและปลุกจิต สํานึกใหแกเ ด็กและเยาวชน มีความตระหนั กถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปน
สมบัติของชาติ
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกสาธารณะรูจักเสียสละ และรูจักแบงปน
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
แหลงเรียนรูธรรมชาติที่กําหนดตามความเหมาะสม
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
2. ประสานงานวิทยากรที่มีความรูและประสบการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม
4. ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว
5. สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80
2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเกิด
จิตสํานึกที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนสมบัติของชาติ
3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกสาธารณะรูจักเสียสละ และรูจักแบงปน
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
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ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ซึ่ง
มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลัก
เพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนง
หนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
องคกรปกครองส ว นทองถิ่นเป นหน ว ยงานที่มีความสํ าคัญยิ่งในการขับ เคลื่อนยุ ทธศาสตร ชาติ ซึ่ง
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7,852 แหงซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือ
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่สวนการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิน่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ทองถิ่นเองซึ่งจะเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือกันสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
โดยไดยึดถือหรือมีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชนผูบริหารจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางเห็นเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
2.เพื่อประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สูการ
รับรูของสาธารณชน
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4. เปาหมาย
1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. ผูบริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อปองกันการทุจริตและตานการทุจริต
2. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
3. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
4. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตอสาธารณชน
5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นเปนรูปธรรม
2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนบุคลากรที่มีความสําคัญ
ต อ องคก ร โดยการขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นางานขององค กรให มี ศัก ยภาพ โดยมุง ผลสั ม ฤทธิ์ ของงานให เ กิ ด
ประโยชน ต อ องค ก ร และประชาชน การพั ฒ นางานขององค ก รจะบรรลุ ผ ลได ต อ งเริ่ ม มาจากบุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหาร
ให มีป ระสิ ทธิ ภ าพ เป น ธรรม เพื่อนํ าไปสู การสร างมาตรฐานความโปร งใส และการให บ ริ การที่เ ป น ธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมบริหารราชการในองคกร ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และ
ตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผูบริหาร
ใหปรากฏชัดเจน
2. เพื่อกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และ
มอบหมายงานอยางเปนธรรม
3. เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานที่โปรงใส
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบไดและปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาที่ไมเปนไปตามระเบียบ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. ผูบริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล
2. แตงตั้งคณะทํางาน
3. จัดทํามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทํางานที่โปรงใส ตรวจสอบได
4. เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอของบุคลากรในองคกร
5. ประกาศเผยแพรมาตรการ
6. กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
1. มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. แนวทางปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาที่ไมเปนไปตามระบียบ
3. กลไกใหเจาหนาที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานที่โปรงใส
4. ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 80 %
5. บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมนอยกวา 80%
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ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมา
รับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการ
บริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบั ติราชการดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไข
ขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหัวหนาสวนราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เป น การลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารประชาชนให ไ ด รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป น ธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
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6. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน
2. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ
2. คําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรั พย สิ น ของทางราชการ เป น เรื่ องที่องค กรปกครองส ว นท องถิ่น ให ความสํ า คัญ เพื่อ ป องกัน การใช จ า ย
งบประมาณที่ไมสมควร ผิด วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิ ภาพ และปองกันการเอื้อประโยชน ใหกับพวกพอง
รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงไดจัดทํามาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมปี ระสิทธิภาพ
2. เพื่อปองกันการเอื้อประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง
3. เพื่อสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจางขององคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
1.จัดประชุม
2. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน
3.ประชุมคณะทํางาน
4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ
5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนทราบ
6.กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ
7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อปรับปรุง
แนวทางในการดําเนินงาน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีมาตรการปองกันและกํากับติด ตามการใช จายงบประมาณที่ไมสมควร ผิ ดวัต ถุป ระสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ และปองกันการเอื้อประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง
2. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจางขององคกร
ผานชองทางการประชาสัมพันธขององคกร
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ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริ หารราชการอย างมีประสิ ทธิภ าพและเกิด ความคุมคาในเชิ งภารกิจของรั ฐ และเกิด ประโยชนสู งสุด กับ
ประชาชนและการปฏิ บัติ ใหเ ปน ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว าดว ยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน
2. เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซื้อจัด
จาง
3. เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและเกี่ยวของในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1.ประชุมวางแผนวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน
2. รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจางในฐานขอมูล
3. จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจาง
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางเสนอผูบริหารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
6. เผยแพรรายงานผลใหสาธารณชนรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ
2. มีฐานขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
เพื่อปองกัน การใช จายงบประมาณที่ผิดวั ตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ เกิด ความคุมคาเป นประโยชนกับ
ประชาชน
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ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรั พย สิ น ของทางราชการ เป น เรื่ องที่องค กรปกครองส ว นท องถิ่น ให ความสํ า คัญ เพื่อ ป องกัน การใช จ า ย
งบประมาณที่ไมสมควร ผิด วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิ ภาพ และปองกันการเอื้อประโยชน ใหกับพวกพอง
รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงไดจัดทํากิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกโครงการ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางรายโครงการ
2. เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
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2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นครบทุก
โครงการ
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2.2.3สร า งความโปร งใสในการใหบริ ก ารสาธารณะ/บริ ก ารประชาชน เพื่อใหเ กิ ด ความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตใน
เรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชน
ผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวาง
ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องคกรปกครองสว นทองถิ่น ยังตองบริ หารจั ดการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง
เทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดาน
การสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริม
ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณี ท อ งถิ่ น , ด า นการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว, ด า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ตองคํานึงการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแตละภารกิจใหประชาชนไดรับทราบ สรางความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติอยางยุติธรรม เสมอภาค
2. เพื่อเปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ และนําผลมาปรับปรุง
ในการใหบริการ
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อยางยุติธรรม เสมอภาคและไมเลือก
ปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย
6. วิธีดําเนินการ
1.ผูบ ริห ารมอบนโยบาย/แนวทางในการดําเนิน การเพื่อสร างมาตรฐานในการปฏิบั ติงานตามแต
ภารกิจงานบริการสาธารณะ
2. ประชุมสํานัก/กอง/ฝาย ที่เกี่ยวของกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปรงใส ยุติธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ ตรวจสอบได
3. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแตภารกิจ กําหนดใหมีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตรา
คาบริการอยางชัดเจน และกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ
4. ประกาศเผยแพรมาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการ เว็บไซต และชองทางประชาสัมพันธอื่นๆ ที่
ประชาชนสามารถรับทราบไดอยางทั่วถึง
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให
ผูบริหารและประชาชน รับทราบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงในการใหบริการ
6. ประชุมสํานัก/กอง/ฝาย ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการปรับปรุงการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจ
แกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแตละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอสาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจของตอคุณภาพการใหบริการ รอยละ 80
3.ลดจํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร
เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได ประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา
องค กรปกครองส ว นท องถิ่น จึ ง ได จั ด ทํ ามาตรการยกระดั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ต ามหลั ก การบริ ห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดีเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใชในการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
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2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว า เรื่ อ งใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
3. จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใชในการใหบริการ
ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
1) ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
2) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
3) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
5) จั ด ทํ า คํ า สั่ ง การให บ ริ การประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจั ด ให มี ก ารให บ ริ ก ารแก
ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
4. ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทํา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของ
หนวยงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใชในการใหบริการ
2. มีแผนภูมิแสดงขอมูล การให บริการ ขั้น ตอนและระยะเวลาการดําเนิ นการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้น
เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบขา ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญชา จะพิจ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริ ห ารราชการต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตองมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
3. เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นรองปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แตงตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการ
อื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
2. แจงเวียนผูรับมอบอํานาจและทุกหนวยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับทราบ
3. ประชาสั มพัน ธ ขอมูล หน าที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบและผู รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น าที่ เป ด เผยต อ
สาธารณชน
4. ผูรับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งที่ไดรับมอบมายในทุกเดือน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงานเพิ่มมากขึ้น
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ลําดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
2. หลักการและเหตุผล
สังคมปจจุบันมุงเนนความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแกงแยงแขงขันในทุกรูปแบบเพื่อ
บรรลุ ผ ลตามความประสงค โดยอาจทํ าให ขาดการคํา นึ ง ถึงความถู กต องชอบธรรมอาจส ง ผลกระทบต อ
คุณธรรม จริยธรรมในจิตสํานึกของผูคนจนเกิดความผิดเพี้ยนไปทําใหเกิดปญหาขึ้นอยางมากมายในปจจุบัน
ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีจุดยืนในสังคมเปนตนแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมมือกันในการสรางสรรคสังคมที่สงบสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมเปนแนวทางในการประพฤติปฏิ บัติ ตลอดจนเปน แบบอยางที่ดีแกสั งคม เพื่อการปลุ ก
กระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่วา ความดี ความซื่อสัตยสุจริต
และคุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความสงบสุขรมเย็นรวมกัน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อสรางสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม
4. เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวนไมนอยกวา
10 คน/ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดตั้งคณะทํางานฯ
2. ประชุมคณะทํางาน
-กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
-พิจารณาคัดเลือก
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4. ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ
5. จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร เว็บไซต สื่อสังคม (Social Media) เปนตน
6. เชิญบุคคลที่ไดรับการเชิดชูเกียรติถายทอดประสบการณ แนวคิดใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชน
ในชุมชนตามโอกาสตางๆ ที่เหมาะสม
7. จัดทําทําเนียบหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ เผยแพรตอสาธารณชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
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2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
ลําดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวน
รวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก
เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแก
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําใน
การสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการ
คัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวัน
ผู สู งอายุ ในทุ กป งบประมาณ เพื่อเป น ขวั ญกําลั งใจ ให ป ระชาชนมีความมุงมั่น ช ว ยเหลื อสั งคม และเป น
แบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และการมีจิตสาธารณะ
3. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
4. เปาหมาย
- ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. สถานที่ดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้
- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การจักสาน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน เพลงพื้นบาน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน)
- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)
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4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
5. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
6. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. การยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน จิตสาธารณะหรือ
เขารวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณคาของบุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และมีจิตสาธารณะ
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย
ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปน
การใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเห็นความสํ าคัญของการส งเสริมการดํ าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพี ย งเริ่ ม จากการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในครั ว เรื อ นเป น ลํ า ดั บ แรก จึ ง ได ร ว มกั บ ศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลด
การใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงให
สอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรู
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนย
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกร
ไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร
ประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร
4. เปาหมาย
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
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6. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบล
2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลตนแบบที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต
3.ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน
4. ประชาสัมพันธ และเผยแพร ผลงานของบุ คคลที่ได รับยกยองเชิ ดชูเ กียรติให เปน ตัวอยางที่ดีแก
สาธารณชนตอไป
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. จํานวนบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2. ขยายผลองคความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนในชุมชน
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
ลําดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดานการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่น และการ
ใชจายงบประมาณในการดําเนินกิจการตางๆ เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้นการดําเนินการ
บริหารจัดการตางๆ ตองคํานึงถึงหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไมเกิด
ปญหาขอครหาในการทุจริตหรือดําเนินการไมโปรงใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ
สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหาร
และเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง
สําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุ คลากรปฏิบัติร าชการด วยความซื่อสัต ย สุ จริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1.ประชุมหนวยงาน
2. กําหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององคกร โดยมีกรอบดังนี้
- หามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชนอื่นใดจากผูมาใชบริการ
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- หามปฏิบัติหนาที่เอื้อประโยชน หรือเลือกปฏิบัติแกบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดและพวก
พอง
- ตองปฏิบัติหนาที่ใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค
3. ประกาศใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ
4. จัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามขอตกลงอยางนอย 2 ครั้งตอป
5. กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
6.รายงานผลตอผูบริหารเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดําเนินการปรับปรุงขอตกลง
การปฏิบัติราชการในปตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององคกร
- ลดขอรองเรียนของบุคลากรในองคกรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กลไกการตรวจสอบจากหน ว ยงานภาครั ฐ และองค ก รอิ ส ระที่ มี ห น า ที่
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยที่เกี่ยวของอยางชัดเจน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแล
และองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
- การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
2. รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบริหารทราบ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
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2.5.3 ดํ า เนิ น การให มีเ จ า หน า ที่ที่ รั บผิ ด ชอบดํ า เนิ น การใหเ ปน ไปตามกฎหมาย กรณี มี เ รื่ อ ง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
ลําดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเป ด โอกาสให ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่ องร องเรี ย น แจ งเบาะแส เสนอขอคิด เห็ น ซึ่งสามารถยื่ น คํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคกร
ปกครองส ว นทองถิ่น รวมถึงจั ด ทําคูมือดํ าเนิ น การเรื่ องร องเรี ย นขององคกรปกครองส ว นทองถิ่น ขึ้น เพื่ อ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติ
ใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
2. เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
2. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียน
3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม
4. เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
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มิติที่ 3การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

3.1 การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน
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3.1.1 การจัดใหมศี ูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิด เห็ น และใช สิทธิ ทางการเมืองไดโ ดยถูกต องกับความเป น จริ ง และมีสิ ทธิ ไดรู ขอมูล
ขาวสารของราชการ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดมี
ศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนเสามารถขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสาร
ใหครบถวน และเปนปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน
2.เพื่อมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน
3. เพื่อจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน
3. เพิ่มช องทางให ป ระชาชนได มีส ว นร ว มในการตรวจสอบขอมูล และการปฏิ บั ติ งานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีขอมูลที่
ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน

6. วิธีดําเนินการ
1.จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานเพื่อดําเนินการใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
2. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร
3.จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่
4. จั ด ทําขอมูล แสดงการดํ าเนิ นงาน และผลการปฏิ บั ติ งานขององคกรปกครองส ว นทองถิ่น เพื่อ
เผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ําเสมอ
5. ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center
6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
7.จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการรวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ขอมูลที่ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน
2. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ
3. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข อ บั ง คั บ ที่ กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งเผยแพร ใ ห ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ
การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได จึงไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อกํากับใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไว
รวมทั้งจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อกํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจั ดหาพัส ดุ การจั ด ซื้อจัด จ าง จั ด ใหมีการเผยแพร ขอมูลขาวสารให เป น ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ กฎ
ขอบังคับที่กําหนดไว
2. เพื่อกํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย
ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎขอบังคับที่กําหนด
2. กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. ประชุมคณะทํางานฯ
2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกํากับติ ดตามหน วยงานที่เกี่ย วของให เผยแพร ขอมูล
ขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอสาธารณชน
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง
- การบริหารงบประมาณ การเงิน
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจาง/ การคํานวณราคากลาง
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการตางๆ
กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพื่อเปนประโยชนตอประชาชน
3. ติ ด ตามผลการดํ าเนิ น การตามมาตรการกํ ากั บ ติ ด ตามการเผยแพร ข อมู ล ข าวสารขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร
ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
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1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน
2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการ
อยางชัดเจน
3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ
องคกรปกครอง สวนทองถิ่น
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่
ขององค ก รปกครองสว นทองถิ่ น โดยเฉพาะการดํ า เนิ น กิ จ การที่จ ะมีผลกระทบต อความเปน อยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการเวทีประชาคมระดับหมูบานและตําบล
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและ
เทาเทียมโดยใหประชาชนกลุมองคกรชุมชนเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็นความตองการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรูรวมกาหนดแนวทางการดาเนิน
งาน รวมตัดสินใจรวมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการจัดทาโครงการ
จัดเวทีประชาคมขึ้นเพื่อจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา
ทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวของในการดํ าเนินกิจการตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
3. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
4. เพื่ อ นํ า มาเป น ข อ มู ล การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง จั ด ทํ า แผนชุ ม ชน แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ
5.เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม
6. เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดใหมีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน และระดับตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
หมู 1 - 9 ตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1.จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม
2.จัดเวทีประชาคม
3. สรุปขอมูลที่ไดจากการประชุมประชาคมสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
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4. สรุปปญหา ขอเสนอแนะที่ไดจากการจัดประชาคม เพื่อกําหนดกิจกรรมโครงการไวแผนชุมชน
แผนพัฒนาทองถิ่นตอไป เสนอตอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
15,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดเวทีประชาคม
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. เกิดเครือขายภาคประชาชน
4. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกข
และเรื่องรองเรียนของประชาชนเพื่อเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปรงใส จึ งไดจัดทํา
มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขึ้น เพื่อกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ให ส ามารถตอบสนองความต อ งการหรื อแก ไขป ญ หาความเดื อ ดร อ นให แ ก
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้ง จั ด ให มีก ารประชาสั มพั น ธ เ ผยแพร กระบวนการร อ งเรี ย น และขั้ น ตอนให
ประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อกํากับ ติ ด ตามการจั ด การเรื่ องราวร องทุกข/ ร องเรี ย นขององคกรปกครองส ว นทองถิ่น ให
สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
2. พัฒนาปรับ ปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรี ยน กระบวนการจั ดการแกไขป ญหา ชองทางการ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม
4. เปาหมาย
1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
2. กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองเรียน/การ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
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3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
- กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- กํากับ ติ ด ตามให ห น ว ยงานที่เ กี่ย วของจั ด ให มี การประชาสั มพัน ธ เ ผยแพร กระบวนการ
รองเรียน และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง
- กําหนดใหมีเจาหนาที่/หนวยงานผูรับผิดชอบในการรับเรื่อง/รองทุกข รองเรียนการทุจริต
อยางชัดเจน
- กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไข
ปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ
- กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียน
อยางเหมาะสมภายใน 15 วันหากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ
- กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง
4. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน
5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามมาตรการ
6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
7.รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร
รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานนิติกร สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
2. มีการแตงตั้งเจาหนาที่/หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
3. มี ก ารเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนทราบช อ งทางในการร อ งทุ ก ข / ร อ งเรี ย น และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องรองเรียน
4. มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมทั้งมี
ชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง
4. มีการกํากับติด ตามการจัดการเรื่ องราวร องทุกข/ รองเรีย นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
สามารถตอบสนองความต องการหรื อแกไขป ญหาความเดื อดร อนให แ กป ระชาชนได อย างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กําหนดไว
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได
และการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การจั ดทํางบประมาณขององคกรปกครองส ว นทองถิ่น และร วมดําเนิ น การโครงการ
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนตอไป
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน
2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส
4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถิ่นของตน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุ มคณะกรรมการชุ มชน เพื่อคัด เลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
2. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
3. เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็นในปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
4. หนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน
5. เสนอแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขั้นตอนตอไป
6. เผยแพรแผนพัฒนาทองถิ่น ตอสาธารณชน
7. รายงานผลการดําเนิน การตามแผนพัฒ นาทองถิ่น ตอคณะกรรมการจัด ทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและมี
ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม
ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รู ป ธรรม ซึ่ง จะส ง เสริ ม ให อ งค กรปกครองส ว นทอ งถิ่ น มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงดําเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม
ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบ
ได
3. เพื่อเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อรวบรวมขอมูล
2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผูแทนสมาชิกสภา
2 คน
(3) ผูทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เปนกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหนาสํานักปลัด
เปนผูชวยเลขานุการ
(6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เปนผูชวยเลขานุการ
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ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นปละ 2 ครั้งเปน
อยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย
5.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6. การจัดทําแผนการดําเนินงาน
7. การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
8. การติดตามและประเมินผล
9. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๒.ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการ
ตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน
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ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพิ่มมูลคาขององคกร รวมทั้งการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาอีกทั้งยังชวยปองกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปน
สวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพื่อจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยัง
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดีและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือ
การทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
2. เพื่อเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรของ
องคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร
3. เพื่อนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและ
ปองกันการทุจริตลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จ
ของงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
2. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
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ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
3.สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และ
การใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพื่อนําขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองกันการทุจริต
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงานและเปดเผยรายงานตอสาธารณชน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่
๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๓.มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
4. บุ ค ลากรมี ค วามเข า ใจและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ อย า งเคร ง ครั ด โดยมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๔. เผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ
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4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ในอดี ต ที่ ผ า นมาการบริ ห ารงานของหน ว ยงานภาครั ฐ ได มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว ซึ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนด
หนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
เพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่ อให มี ขอมู ล และรายงานทางการเงิ น ที่ ถูก ต อ งครบถ ว นและเชื่ อถื อได สร างความมั่ น ใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
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6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ
5.นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
๖.เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ขอ
6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
2.สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
๓. ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอย
ละ 80 ในระดับมาก)
๔. การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มัก จะกํ า หนดหน า ที่ ข องงานเป น เรื่ อ งๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ที่
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม
2. เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแตงตั้ง การโอน
ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุ แต งตั้ ง องคกรปกครองส ว นทองถิ่ น ได ดํ าเนิ น การตามกฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั งคับ ที่เ กี่ย วของอย า ง
เครงครัด
- การสรรหาการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง ได มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ต อ สาธารณชน รวมถึ ง ประชาสั ม พั น ธ ใ ห
ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกอน
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การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่
เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
- นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
- นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยใหนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยขอมูลขาวสารการบริหารงานบุคคลตอ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาว
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองส วนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสว นทองถิ่นก็เ ชนเดี ยวกัน ตองมีการดํ าเนิน งานใหเปน ไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบ
เพื่อเปน การส งเสริ มใหป ระชาชนมีสว นร วมตรวจสอบ กํากับ ดู แลการบริ หารงบประมาณ จึงจั ด
กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สงผลใหเกิดการ
ใชงบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อส งเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริห ารงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รายรับ – รายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตอสาธารณชน
4. เปาหมาย
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีการดําเนินการ
- รวบรวมขอมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
ประกาศการจัดซื้อ จัดจาง
ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
รายรับ – รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยกําหนดใหมีภาคประชาชน
เขารวมสังเกตการณ
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- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รายรับ – รายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตอสาธารณชนและมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ
2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดําเนินการโครงการ การรับจายเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหเกิดความโปรงใส

86
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจาง
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556
– 2561)จึ งได ดํ าเนิ นการส งเสริ มการมีส วนร ว มของประชาชน โดยการเป ด โอกาสให ป ระชาชนเขาร ว ม
สังเกตการณจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยตองจัดใหมีขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการและการใชงบประมาณ เพื่อสงเสริมการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนา
ระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหาร
ราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความ
ตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวของกับการพัสดุใหแกประชาชน
3. เพื่อเผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และที่
ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข า ร ว มเป น ผู
สังเกตการณในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไปและผูเขารวมสังเกตการณเกี่ยวของกับพัสดุ
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาท
หนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการที่สําคัญทุกขั้นตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซด
และที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซื้อจัด
จางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํ านาญ ประสบการณ หรื อขาดความรู กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ คําสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตอง
มีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น อัน มีผ ลใหเ กิด ประสิ ทธิ ภาพและเกิด ผลดีต อองคกรปกครองสว นทองถิ่น
รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดั งนั้ น เพื่อ ให ผู บ ริ ห ารและสมาชิ กสภาองค กรปกครองส ว นท องถิ่น เพิ่ มพูน ความรู ความเข าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การยื่ น บั ญชี แสดงรายการทรั พย สิ น และหนี้ สิ น มีความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ กฎหมายการขัด กัน ระหว าง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของ
รัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความพรอมในองค
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน

89
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ/แผนงาน
2. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น
3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. การจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
2. ผู บ ริ ห าร และสมาชิ กสภาองคกรปกครองส วนทองถิ่น มีองคความรู ด านกฎหมาย ระเบี ย บที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ
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4.3.2 ส งเสริ มสมาชิก สภาทอ งถิ่ น ใหมี บทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของฝา ยบริ ห ารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติ
หน าในภารกิจ การตรวจสอบการปฏิ บัติ งานของฝ ายบริ ห าร มีความรู ในขอบั งคับ การประชุ มสภา วิธี การ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใช สําหรั บติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งานของฝ ายบริ ห าร ซึ่งอํานาจในการบริ ห าร
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะ
เปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดย
ความเรีย บรอยและถูกต อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารว มกัน นอกจากจะทําให องคกรปกครองสว น
ทองถิ่น มีบ รรยากาศการทํ างานแบบมีส ว นร ว มและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ยั งสร างความน าเชื่ อถือให กับ องคก ร
สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดการทุจริต
จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการ
พัฒนาองคกร
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร
2. เพื่อสรางความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
2. จัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
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3. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ผลลัพธ
1. สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได
ถูกตองไปตามระเบียบ กฎหมาย
2. สมาชิกสภาทองถิ่นสามารถนําองคความรูที่ไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝายบริหารดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา
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4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
ลําดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
คานิย มและวัฒ นธรรมของสังคมไทยในป จจุ บัน เป นป ญหาและอุป สรรคสําคัญในการป องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือ
พวกพองดี กว าส ว นรวม การยกย องเชิ ด ชู คนรวย การแสวงหาผลประโยชน จ ากการเป น พรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งที่ลดนอยถอย
ลง และยั ง มองเห็ น ว าการทุจ ริ ต เป น เรื่ องปกติ ทั่ว ไปที่ได รั บ ผลตอบแทนคุมค า หรื อ ในบางกรณีก็ ล ะเลย
เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุงเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาที่
ของรัฐที่มุงแสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตอง
อาศัยความร วมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริต อยางจริ งจังและตอเนื่อง
โดยเฉพาะภาคประชาชน
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพื่อสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน
รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน
2. สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินการ
1.จั ด ทํา สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ และเผยแพร องค ค วามรู เ กี่ ย วกับ ต อ ต า นการทุ จ ริ ต ผ านช อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ
เว็บไซตของหนวยงาน
2. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน
3. สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ
4. สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต
5. เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มี ก ารเผยแพร อ งค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ต อ ต า นการทุ จ ริ ต ให ภ าคประชาชน ผ า นช อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 แหง
2. มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดขึ้น
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ลําดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต
การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริต รวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดทํากิจกรรมบูรณา
การทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต เพื่อรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรว มกันสงเสริม สนับสนุน และสราง
คานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริต
2. เพื่อพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
6. วิธีดําเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริตรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน
5. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริต
6. สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2664
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต
2. เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต

