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เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562 – 2564)
…………………………………………
ตามที่คณะรั ฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ย
การปูองกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปด้านต่างๆ ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 –
2564 ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลทับ หมัน เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตดังกล่ าว
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายสุวิทย์ โตทุ้ย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖2 – 2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับ เคลื่ อนประเทศไทยให้ มีความเจริ ญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทั ดเทียม ที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ระบบ การบริหารจัดการ และ
การพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่
ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปู องกัน และแก้ไ ขปั ญหาการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบ โดยทุ กส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานภาครัฐ กาหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ บาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลทับหมัน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน พ.ศ. ๒๕๖1 –
2564 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กาหนดไว้ และเป็นการถือ ปฏิบัติตาม คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย
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ส่วนที่ 1
บทนา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้
กระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประการ ดังนี้
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทาให้
เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ ทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจ ริ ตในเชิ งนโยบายที่ ทาให้ ก ารทุ จ ริ ตกลายเป็ น ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รั บสิทธิในการดาเนิน งานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทา
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
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6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่ อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2.หลักการเหตุผล
ปัจ จุ บั น ปัญหาการทุจ ริ ตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้
ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชัน
อยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริ ตมาแล้ ว 3 ฉบั บ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง
สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์
ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชั นเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ
ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รั กษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
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เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทั ดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริ ต ” มีเปู าหมายหลั กเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่
4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ.2560 2564) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสสร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.
๒๕๖2 – 2564) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกั นและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิ จ กรรม/มาตรการ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และ เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3.วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
3. เพื่อให้ การบริ ห ารราชการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นเป็น ไปตามหลั กบริ ห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.เปูาหมาย
1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึ กและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้ องถิ่ น ปราศจากการก่อ ให้ เ กิดข้อ สงสั ย ในการประพฤติ ตามมาตรการจริยธรรม การขัดกั นแห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ
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3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สารธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
พฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตัง้ แต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐาน
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้นแบบ
ด้านการปู องกันการทุจริ ต อันจะส่ งผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ ความร่ว มมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง ฝุาย
บริหารข้าราชการ
การเมือ ฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุาย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๑.1(1) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ให้กับ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง
1.1(2) โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
1.2(3) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
1.1(4) โครงการปูองกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

1.๒ การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วน

1.2(1)โครงการสร้างจิตสานึก
และความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต
1.2(2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมทิ ัศน์ใน
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2564
1.2(3) โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน

1.3(1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
กิจกรรม “โตไปไม่โกง”
1.3(2) การประกวดคาขวัญ
ต่อต้านการทุจริต
รวม

2562
20,000

ปีงบประมาณ
2563
20,000

2564
20,000

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5,000

5,000

5,000

75,000

75,000

75,000

หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
หรือไม่ใช้
งบประมาณ
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.๑(1) กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร

2.2(1) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ)
๒.2(2) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายก อบต. ปลัด
อบต.และหัวหน้าส่วน
2.2(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาขัน้
เงินเดือน”
2.2(4)กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี”
2.2(5)กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2.2(6) กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2.2(7) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2(8)กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
2.3.มาตรการการใช้ 2.3(1) มาตรฐานการยกระดับการ
ดุลยพินิจและใช้
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหาร
อานาจหน้าที่ ให้
กิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นไปตามหลักการ 2.๓(2) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
บริหารกิจการ
ปฏิบัติ
บ้านเมืองที่ดี
2.3(3) มาตรการการมอบอานาจ
อนุมัติ อนุญาต สัง่ การ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
2562

ปีงบประมาณ
2563

2564

2.4(1)กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม
2.4(2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

-

-

-

2.5(1) มาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5(2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ
2.5(3) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน
2.5.(4) มาตรการกากับการ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณี
ได้รับหรือรับแจ้ง
การตรวจสอบพบ
การทุจริต

ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนส่วนของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่
ของ อปท.

3.1(1) มาตรการ “ปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”
3.1(2) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
3.1(3) มาตรการกากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับ
หมัน
3.1(4 ) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางเข้าเข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชน
3.2 การรับฟัง 3.2(1 )โครงการจัดประชาคม
ความคิดเห็นการ 3.2 (2) มาตรการจัดการ
และตอบสนอง
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
เรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลทับ
หมัน
3.2(3) โครงการ อบต.เคลื่อนที่
3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3(1) โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3(2) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทับหมัน
รวม

2562

ปีงบประมาณ
2563

2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000
-

20,000
-

20,000
-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

20,000

20,000

20,000

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
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มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2562 2563 2564
ไม่ใช้
4.๑ มีการจัดวางระบบ 4.๑(๑) โครงการจัดทาแผนการ
งบประมาณ
ตรวจสอบภายในและ ตรวจสอบภายในประจาปี
ไม่ใช้
การควบคุมภายใน
4.1(2) กิจกรรมติดตาม
งบประมาณ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ไม่ใช้
4.2(1) มาตรการส่งเสริมให้
งบประมาณ
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
4.2(2)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการบริหารงบประมาณ
ไม่ใช้
การรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหาร
งบประมาณ
ส่วนตาบลทับหมัน
4.2.(3) กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ไม่ใช้
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อ
งบประมาณ
จัดจ้าง
4.3 การส่งเสริม
4.3(1) โครงการส่งเสริมความรู้ 10,000 10,000 10,000
บทบาทการตรวจสอบ ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและ
ของสภาท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่ใช้
4.3(2) กิจกรรมส่งเสริมและ
งบประมาณ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

4.2.การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจ สอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

4.4. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

4.4(1) กิจกรรมส่งเสริมชุมชน
เฝูาระวังการทุจริต
กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต
4.4(2) กิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
รวม

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

10,000 10,000 10,000

ไม่ใช้
งบประมาณ
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลทับหมัน
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพื่อ
กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มี
กลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบล
ทับหมัน ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และ
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า
บุคลากรทุกคนที่ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี
และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้ อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทา
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
ดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เปูาหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จานวน 50 คน
5. พื้นทีด่ าเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก จิตสานึกการต่อต้านการ
ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอก
สถานที่ ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณ ในการดาเนินการ 2๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยัง่ ยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกที่มากับกระแส
โลกาภิวัฒน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนัน้ ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ใช้อานาจทีไ่ ด้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากร
ของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ตระหนั กถึง การสร้า งจิต ส านึ กให้มี คุณ ธรรม จริยธรรม และปฏิบั ติ งานด้ว ยความซื่ อสัต ย์ สุ จ ริต มีจิ ต สานึ กที่ ดี ในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฎิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของ อปท.
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดให้มีการดาเนินกิจกรรม
1. ฝึกอบรมสัมมนา
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
3.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่งสัมฤทธิ์ของ
งานมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ
3.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิด
ความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบ
กับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 กาหนดให้พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ของ อบต. มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนว
ทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมา
ปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดทามาตรการ
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม
2. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม
2. ประชุมคณะทางานฯ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ที่ต้องยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. จัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664
8. งบประมาณดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายพนักงาน ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้า ง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

1.1.3 สร้างจิตสานึก และความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบาง
เรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดย
คานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์
ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัท จากัด หรือการที่ บุ คคลผู้ มี อานาจที่ตั ดสิ น ใจให้ญ าติ พี่น้ องหรือบริษั ทที่ ต นมี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ยได้ รับ สัม ปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ดาเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4. กลุ่มเปูาหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ประชุมคณะทางานฯ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการปูองกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
4. จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และใช้แอปพลิเคชัน
กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
6. จัดทารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทางานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน

7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
งบประมาณ 10,000 บาท/ หรือไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตรระดับพื้นฐานจาก
การทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดใน
องค์กร
2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูหมายหลักเพื่อให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใน
ปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึง ได้จัดทาโครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน

4. เปูาหมาย ประชาชนในพื้นที่ตาบลทับหมัน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ งบประมาณ 5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ
2. มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ช่องทางต่าง ๆ
3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจานวนมาก การลักลอบตัดไม้ทาลายปุาไม้ที่ผิด
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมี
ความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่ม
ปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดใน
การดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พอ
อยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน”
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้
ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมจิตสานึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 6 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกิน
ได้ เป็นต้น
2. ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แล อนุรักษ์ ฟื้น ฟู สภาพแหล่ งน้า คูคลอง ที่ เสื่ อมโทรมในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 6 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งน้า คู คลอง ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน
3. จัดเวทีติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน
4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง ทาความ
สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร์ พร้อมทั้งได้
พระราชทานแนว ทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ดาเนิ น งานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็น เบื้ องแรก ให้ส ามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน ” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปู พื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญคือ การแก้ ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอน
ตามล าดั บ ความจ าเป็ น ประหยั ด การพึ่ ง พาตนเอง ส่ งเสริ มความรู้ และเทคนิค วิ ช าการสมัย ใหม่ ที่เ หมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดย
ใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร จึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาประยุกต์เผยแพร่
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1. ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในชุมชน
3.2. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตประจาวันได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพทางการเกษตรให้กับผู้ร่วมโครงการ/ฝึกภาคปฏิบัติ
6.3 บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรในชุมชน
6.4. ศึกษาดูงานการดาเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสาเร็จในพื้นที่
6.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ จานวน 2๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโครงการฝึกอาชีพทางการเกษตร
10.3 ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรในชุมชนสร้างแนวคิด
ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปั ญหาการทุจ ริ ตคอร์ รั ป ชั น เป็ น ปั ญหาที่ทาลายสั งคมอย่างรุนแรงและฝั งรากลึ ก เป็นปัญหาที่ส ะท้อ น
วิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้ทุกคน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจานวนไม่น้อยเห็นปัญหา
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทย
ขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความ
ล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคาขวัญต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็น
กาลังสาคัญในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่
ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบล มี อานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้อง
ทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้น ตอน กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้ส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล
มีอานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6
ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้
มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิด จิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี
มีความ ซื่อสัตย์สุจริต
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาที่สื่อถึง การต่อต้านการทุจริต

3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
4. เปูาหมาย
เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์
รัปชันที่เกิดขึ้นและ พร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันกาหนด
5.5 ทาพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
7. งบประมาณดาเนินการ จานวน 5,๐๐๐ บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการ
ต่อต้าน การทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน พระราชบั ญ ญั ติก าหนดแผนและขั้น ตอน กระจายอ านาจให้ แก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้ส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันพิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน (กิจกรรม
“โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ สาคัญ ที่ทาให้เด็กและ
เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการ
ปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ

ถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มี จิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึง
สังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
4. เปูาหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
7. งบประมาณดาเนินการ จานวน 2๐,๐๐๐ บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ
ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสั ยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุ บัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตาม
กรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า
ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนทางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับ
มีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วน
ท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานใน
หน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี จานวนมาก และมากกว่า
คนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่
นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ งในการบริหารราชการตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖4)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
อย่าง
น้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุแต่งตั้ง
โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เป็นบุคลากรที่มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่วนตาบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่ ว นตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ ต่อ ภารกิจ ของรั ฐ มีป ระสิ ทธิ ภ าพเกิ ดความคุ้ม ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกั บ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกั บการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส
และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ วนตาบล ให้ มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ทางาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจิตรเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 25๕๘
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน

7. ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้ อร้ อ งเรี ย นในการด าเนิน การด้ า นบริ ห ารงานบุค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได
1. ชื่อโครงการ/กิจ กรรม/มาตรการ มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่ วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่วนตาบล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้
ส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทาให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทา
การทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่วนตาบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติส่วนตาบล พ.ศ. 2496 มาตรา
48(2) ที่กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มี อานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา 48 กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล และเป็นผู้บั งคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบล มาตรา 48 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมี อานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้ มาตรา 48 กาหนดให้ปลัดส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างส่วนตาบลรอง จากนายก

องค์การบริหารส่วนตาบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย และอานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กาหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดพิจิตร ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่
มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้ อบังคับและหนังสือสั่ง
การ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความสะดวก
และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลทับหมัน ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุล พินิ จ ของผู้บั งคับ บัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใ ต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนตาบล
ได้กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตาบลทั บ หมัน โดยแต่ งตั้ งปลั ด ส่ ว นตาบลเป็น ประธานกรรมการ และหั ว หน้า ส่ ว นราชการเป็ นกรรมการ และ
ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันโดย
ประกอบด้ว ยนายกองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลตาบลทับหมัน ประธานกรรมการ หั วหน้าส่ ว น และข้าราชการที่
รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตาบลทับหมัน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คาปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลทั บ หมั น รวบรวมและเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให้ แ ก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน พิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจิตรเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจิตร
7. ระยะเวลาดาเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่ เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5. พื้นที่ดาเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการบริหาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้อานวยการกองคลัง
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ
แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ เป็น เรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทามาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุม
2. จัดทาคาสั่งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางาน
4. กาหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
5. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ
6. กากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง
แนวทางในการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มี ม าตรการปู อ งกั น และก ากั บ ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ม่ ส มควร ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มี อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่ส่วนตาบลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่วนตาบล พ.ศ.
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิ บัติงานตามอานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้ส่วนตาบลมี
อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
– จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้ อมู ล การจั ด ซื้อ – จั ด จ้า ง ตามแผนงาน/โครงการต่ า งๆ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ที่ดาเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันและหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทับหมัน ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว หนังสือประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็น
ต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการร้องเรียน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจ กรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลั กเกณฑ์และวิธี ก ารบริห ารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี โดย
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็น
อานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคื บหน้า และแจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการ
ทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่
ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
เพื่อให้บริการตามลาดับ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี,
ด้านการส่ งเสริ มอาชีพ, ด้า นการปู อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย, ด้านการส่ งเสริมศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริ มการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา
และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกาจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้าเสีย แผนพั ฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติ
ภารกิจ ต้องคานึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน
ได้รับความ พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค
2. เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และนาผลมาปรับปรุงในการ
ให้บริการ

4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดาเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจงาน
บริการสาธารณะ
2. ประชุมสานัก/กอง/ฝุาย ที่เกี่ยวข้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ตรวจสอบได้
3. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ กาหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ
อย่างชัดเจน และกาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ทาการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่
ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้ผู้บริหาร
และประชาชน รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ
6. ประชุมสานัก/กอง/ฝุาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ

ทุกสานัก/กอง/ฝุาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80
3. ลดจานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีก ารจั ด ท าแผนภู มิ ขั้น ตอนและระยะเวลาการดาเนิน การเกี่ ย วกั บ การบริ การประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้น ตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครื อข่า ยสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อกากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้ มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงได้จัดทามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน

1) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
2) จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
4) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
5) จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลา ทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
5) การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้ บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้ บริการ จัดทา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
น้ อ ยมี ผ ลการประเมิ น ไม่ ต่ ากว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบลทั บ หมัน จึ ง ได้ จั ดท าโครงการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึด

กรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริ การประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดส่วนตาบลให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนิ นการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้ว ยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้ การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
4. เปูาหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ปลัด / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใด
ของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายอานาจในการตัดสินใจ
2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอานาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อสาธารณชน
4. ผู้รับมอบอานาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มี ก ารกระจายอ านาจการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสั่ ง อนุ ญ าต อนุ มั ติ ปฏิ บั ติ ร าชการแทนหรื อ การ
ดาเนินการอื่นใดของ ผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
2. หลักการและเหตุผล
สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขัน ในทุกรูปแบบเพื่อ
บรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจทาให้ขาดการคานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม
จริยธรรมในจิตสานึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทาให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
เพื่อส่ งเสริ มสร้ างขวัญและกาลั งใจแก่คนดีเหล่ านั้น ให้ร่ว มมือกันในการสร้างสรรค์สั งคมที่ส งบสุ ข มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุกกระแสการสร้าง
สังคมแห่ งความดีอย่ างเป็ น รูป ธรรม อัน เนื่ องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสั ตย์สุจริตและคุณธรรมเป็น
รากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็นกุศโล
บายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

4. เปูาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า 2
คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานฯ
2. ประชุมคณะทางาน
-กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
-พิจารณาคัดเลือก
4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ
5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
6. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม
7. จัดทาทาเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนิน
ชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้าแนวทางการ แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะ
ของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ การบริโภคและจาหน่าย ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก
มากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตร
เพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการ
ใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญ สามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถ
ขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้าฝนที่มีน้อยกว่า
ปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทาให้เกษตรกรในพื้นที่ ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มี
พื้นที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้า ประมาณ 1000 ไร่ เกษตรกร เหล่านี้จะอาศัยน้าจากชลประทานในช่วงแรกของการ
ปล่อยน้าจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดาเนินการตามมาตรการของ
รัฐบาลได้มีการลดพื้นที่การทานาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนตาบล ทับหมัน ได้ส่งเสริมการให้
ความรู้และการสนับสนุนปัจ จัยการผลิ ต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้าน้อยเพื่อปลู ก
ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว ข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืช
ใช้น้าน้อย แทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นที่ทาน้า 1 ไร่ ใช้น้า 1,738
ลูกบาศก์เมตร ขเป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการดาเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ในพื้นที่อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตาบลฆะมัง ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเริ่ มจากการด าเนิ น ชี วิ ต ในครั ว เรื อ นเป็ น ล าดั บแรก จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ ศู นย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลทับหมันคัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีก
ทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึง ได้จัดทากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้ โครงการอัน
เนื่ องมาจากพระราชดาริ ศูน ย์ส าธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนาแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร
4. สถานทีด่ าเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
5.2 ดาเนินเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 มอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
5.4 ประชาสัมพันธ์เชดชูเกียรติผู้ได้รับการคัดเลือกในช่องทางต่าง ๆ
6. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
7. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
9. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ์
1. จานวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
และเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีอานาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และ
การใช้จ่ ายงบประมาณในการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ รับประโยชน์สู งสุด ดังนั้นการดาเนินการ
บริหารจัดการต่างๆ ต้องคานึงถึงหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อ
ครหาในการทุจ ริตหรื อดาเนิน การไม่โ ปร่ งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุ
ส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะ
งานและการรั บ สิ่ ง ของต่ า งๆ ที่ เอื้ อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ดัง นั้ น วิ ธี การบริ ห ารจัด การภายในองค์ ก รที่น าไปสู่ ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้อง
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่ องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการ
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กาหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็น
การพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้
สูงขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือมาตรการและนาไปปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมหน่วยงาน
2. กาหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้
- ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ
- ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
5. กากับติดตามมาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
6. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดาเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด
ไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุ จริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
- การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564

8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ขึ้น เพื่อดาเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
2. เพื่อจั ดให้ มีมาตรการจั ดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2. จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียน

3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทับหมัน ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สั ญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทามาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบ
ได้ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อมีกระบวนการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบโปร่งใส
2. เพื่อ มี มาตรการกากั บ ติ ดตามการด าเนิน การของเจ้ าหน้า ที่ ที่รั บผิ ด ชอบในขั้น ตอนการด าเนิ นการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระทาผิดอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

4. เปูาหมาย
มาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. กาหนดมาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
- กระบวนการขั้นตอนลงโทษ
- กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทาความผิด
4. กากับติดตามการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5. เผยแพร่ มาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตาบลทับหมันให้สาธารณะชนทราบ
6. รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีกระบวนการกากับการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัด การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จึงได้
มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาหรับประชาชน
3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ให้มีข้อมูล
ที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดาเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่
4. จัดทาข้อมูลแสดงการดาเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่าเสมอ
5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ
Call Center
6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
7. จัดทารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
3. จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางานที่จาเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทางานคือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการทางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทับหมัน ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีความโปร่งใสในการทางานมาก
ยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างส่วนตาบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 50 คน (พนักงานส่วนตาบล, ตัวแทนชุมชน จานวน 50 คน)
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดทามาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อกากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจั ดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กาหนดไว้
2. เพื่อกากับติดตามให้หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
1. กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กาหนด
2. กากับ ติดตามหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องให้ ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
1. จั ดตั้งคณะทางานจั ดทามาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
2. ประชุมคณะทางานฯ
2.1 กาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากาลัง
- การบริหารงบประมาณ การเงิน
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การคานวณราคากลาง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
2.2 กาหนดแนวทาง/มาตรการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
3. ติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. รายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด / กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจั ดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตาบลทับหมัน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่
แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อ มูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชนสืบค้นได้
เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาโครงการจัด เวที
ประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็น ข้อมูล การพัฒนา ปรับปรุง จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
4. เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

4. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในทุกหมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเวทีประชาคม
2. จัดเวทีประชาคม
3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สรุ ป ปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการจั ด ประชาคม เพื่ อ ก าหนดกิ จ กรรมโครงการไว้ แ ผนชุ ม ชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดเวทีประชาคม
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์กาบริหารส่วนตาบลทับหมัน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่ อเนื่องและเป็นการอานวย
ความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็น ข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ทับหมัน
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล กับประชาชนในพื้นที่
4. เปูาหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและ
เร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
6.1 ร้องด้วยตนเอง ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 056-687218
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
6.5 ตู้แสดงความคิดเห็นหน้า อบต.ทับหมัน
7. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิตจิ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการ สอดส่ องดูแลสั งคมและการอยู่ ร่ว มกัน แสดงให้เห็ นถึงการเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่ วนร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลั กษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เห็นความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนา ปรับปรุง การดาเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้ องเรีย นขึ้น เพื่อกากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทับหมัน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม
รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลทับหมัน ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล
และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. เปูาหมาย
1. กากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลทับหมัน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2. กากับติดตามให้ มีการปรั บปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
2. ประชุมคณะทางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล ทับ
หมัน เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3. คณะทางานฯ กาหนดมาตรการในการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กาหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลทับ
หมัน

- กากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน
และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต อย่าง
ชัดเจน
- กาหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการแก้ไขข้อร้อ งเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- กาหนดให้ ห น่ ว ยงานที่รั บผิ ด ชอบเรื่ องร้องเรียน/ร้องทุก ข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรื อ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. คณะทางานฯ กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ
6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
7. รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4. มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
4. มีการกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กาหนดไว้

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทา โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันเคลื่อนที่ เพื่อสารวจความต้ องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้ส่วนตาบลดาเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่ง
อยู่ในอานาจหน้าที่ อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือ
หากจาเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่ สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สานักงานองค์การส่วนตาบล
ทับหมัน ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็น ข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล กับประชาชนในพื้นที่
4. เปูาหมาย/ผลลัพธ์
นาบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ทั้งหมดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทา
แผนพัฒนาตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
กาหนดให้ออกส่วนตาบลเคลื่ อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาตาบล ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพือ่ คัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่ประชาชน
ในเขต ส่วนตาบลทั้งหมด
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่ประชาชน
ทั้ง 7 หมู่บ้าน
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน

6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
7. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ กาหนดออกให้ส่วนตาบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาตาบล
ในเดือนมีนาคม ของทุกปี
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
อย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ให้
สามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้อ ย่ างแท้จ ริ ง ส่ งเสริ มกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมดาเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ ของตน
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
4. เพื่อส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่ อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน

4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการหมู่ บ้ า น เพื่ อ คั ด เลื อ กผู้ แ ทนประชาคมในการเป็ น คณะกรรมการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน
5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป
6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
7. รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีช่องทาง
ให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงดาเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2. จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา
2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้ วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6. การจัดทาแผนการดาเนินงาน
7. การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
8. การติดตามและประเมินผล
9. การจั ด ท าสรุ ป รายงานผลการด าเนิ น โครงการฯ แล้ ว รายงานให้ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณา เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง
ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบตรวจสอบภายใน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
ขององค์ ก ร รวมทั้ ง การเป็ น ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษากั บ ฝุ า ยบริ ห าร ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่า งประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กาหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อ
จะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีม าตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการประพฤติมิ
ชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3. เพื่อนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความสาเร็จของงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2. จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ
3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการกาหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
โอกาสของความสาเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่
๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๓. มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ
4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็ กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่ว ยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบั ติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้ านและสามารถสะท้อนภาพให้ เห็นเป็นองค์รวมของหน่ว ยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น

2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่ างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรั ฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒ นาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่
เสร็จตามกาหนดเวลา
2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ
80 ในระดับมาก)
๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลทับ
หมัน ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม
2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน ย้าย
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่น เป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รั บการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนตาบลทับหมันก่อน

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- นาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ บุคลากร
ทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- นาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
- นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นาผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
๒. มีแนวทางในการปฏิบั ติง านอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้ อมูล ข่าวสารการบริห ารงานบุคคลต่ อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทับหมัน
2. หลักการและเหตุผล
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ส่งผลให้เกิดการใช้
งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทับหมัน
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อสาธารณชน
4. เปูาหมาย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีการดาเนินการ
- รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกาหนดให้มีภาคประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ์
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน

- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อสาธารณชน และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ
2. ประชาชนมีส่ ว นร่ ว มตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูล การดาเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ทาให้เกิดความโปร่งใส
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทั บ หมั น ยึ ด หลั ก การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว มตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 – 2561) จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทับหมัน โดยต้องจัดให้มี ข้อมูล ข่าวสารการดาเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อส่ งเสริมการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์
ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

4. เปูาหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมี
การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
3. ประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการที่สาคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ และ
ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างใน
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริ ห ารจั ดการขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มัก
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย

ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง และ
หลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ ส าคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อั น มี ผ ลให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริ หารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ ง จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ บ ริ หาร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลทับหมัน ได้ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ/แผนงาน
2. กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ดา้ นกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา
การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศกา ร
ทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต
จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิด
กลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
4. เปูาหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

6. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้ อยปีละ 1
ครั้ง
3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทาแผนปฎิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานสภา สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้อง
ไปตามระเบียบ กฎหมาย
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝูาระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น เป็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคส าคั ญ ในการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้
มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยัง มองเห็นว่า
การทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว
นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทา
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึง
ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชน 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินการ
1. จั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ และเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ
ประชาสั มพัน ธ์ของหน่ วยงาน ได้แก่ บอร์ ดประชาสั มพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสั มพันธ์ ณ ที่ทาการ
เว็บไซต์ของหน่วนงาน
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ
ของหน่วยงาน
3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
4. สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง
2. มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดขึ้น

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต เป็ น ปั ญหาที่ส่ งผลกระทบต่ อระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่น คงของประเทศ
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต
การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการปูองกัน
การทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
ทุจริต
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
4. เปูาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ทับหมัน
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
6. วิธีดาเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทางานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
2. กาหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
3. หน่ วยงานบู รณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่ อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน
5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง
แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต
6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไมใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต
2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต

