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คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ี
หนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถ
แขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียม ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการปลูกฝง
ความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดาเนินชีวิตท่ีสมควรและ
มีคุณคา ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได เพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงาข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธของ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงาใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศนกําหนดไว และเปนการถือ
ปฏิบัติตามคําสั่ง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติดวย

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา



สารบัญ

เนื้อหา หนา
สวนท่ี ๑ บทนํา

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร ๑
หลักการและเหตุผล ๒ - ๓
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน ๔
เปาหมาย ๕
ประโยชนของการจําแผน ๕

สวนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
บัญชีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ
มิติท่ี ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต ๖ - ๗
มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ๘ – ๑๐
มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ๑๑ – ๑๒
มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๑๓ – ๑๔

สวนท่ี ๓ รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
มิติท่ี ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต ๑๕ – ๓๓
มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ๓๔ – ๖๙
มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ๗๐ – ๘๖
มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๘๖ – ๑๐๖
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สวนที่ ๑

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงค

เพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการ
ทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถ่ิน
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจ
มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซื้อ จัดจาง และการเงินการคลัง

สวนใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได
ดังนี้

๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต

๒) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคน ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิง่ข้ึน

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
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๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน
แกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก
การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ

๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให
เจาหนาท่ี ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม

๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริตเปน ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมี
คานิยมท่ีผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง

๒. หลักการเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ
เปนปญหาลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึน
ทุกภาคสวน ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มักถูกมองจาก ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตาม
สื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธา
ตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผล
ในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)
ซึ่งเปน เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ
(Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี
35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และ
เปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนน
ของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะท่ีผานมา
ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปน
ประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ท่ีลดนอยถอยลง
สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน โครงสรางสังคม
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ซึ่งเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต
คอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวา
เปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความ
รวมมือของ ทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา ขางตน
ไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3
เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหม ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับ
คะแนนจะ สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน
ตองมี พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index :

CPI)
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหาร จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงาจึงไดจัดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือเปนมาตรการแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
ท้ังนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูล
ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมี
สวนรวม ในการรณรงค และปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติ
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มิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการใน
การดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกรใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได และเปนไปตามแผนจังหวัดสมุทรสงคราม

วิสัยทัศน

“ชุมชนมีเศรษฐกิจพอเพียงเปนพืน้ฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โครงสรางพื้นฐานครบครัน
สภาพแวดลอมนาอยู มุงสูคุณภาพชีวิตท่ีดี”

พันธกิจ
๑.โครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ัวถึงและเพียงพอ
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ินดียิ่งข้ึน
๓. ประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข หางไกลยาเสพติด ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
๔. ประชาชน องคกรเอกชน และกลุมอาชีพมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ และผลผลิต
ใหดียิ่งข้ึน
๕. ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษอยางยั่งยืน
๖. องคกรและบุคลากรขององคกรปกครองไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน
๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการ

ฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน
๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี (Good Governance)
๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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๔. เปาหมาย
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของขาราชการ

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม

๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได

๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ี มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการ
เฝาระวังการทุจริต

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต

๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบ ดาน การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ
กันเปน เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน
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สวนท่ี ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)

มิติ ภารกจิตาม
มิติ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
๑.การสราง
สังคมท่ีไม
ทนตอการ
ทุจริต

๑ . ๑ ก า ร
ส ร า ง
จิตสํานึกและ
ค ว า ม
ตระหนักแก
บุคลากรท้ัง
ข า ร า ชกา ร
การเมืองฝาย
บ ริ ห า ร
ข า ร า ชกา ร
เ มื อ ง ฝ า ย
สภาทองถ่ิน
แ ล ะ ฝ า ย
ประจํ าของ
อ ง ค ก ร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน

๑ .๑ .๑ (๑ ) โคร งการ
พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม

- - - -

๑.๑.๑ (๒)โครงการสมุด
ความดีพนักงานจาง - - - -

๑.๑.๑ (๓) โครงการ
ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในการปองกัน
การทุจริต

- - - -

๑.๑.๑ (๔) โครงการ
ฝ ก อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม แกผูบริหาร
ส ม า ชิ ก ส ภ า  แ ล ะ
พนักง านของอ งค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๑.๑ .๒ (๑) มาตรการ
“สงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน”

- - - -

๑.๑.๒ (๒) มาตรการ”
สงเสริมองคความรูดาน
การตอตานการทุจริต”

- - - -

๑.๑.๓(๑) กิจกรรม ให
ค ว า ม รู เ รื่ อ ง
ผลประโยชน ทับซ อน
ใ ห กั บ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
องค ก รปกครองส วน
ทองถ่ิน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๑.๑.๓ (๒) มาตรการ”
จัดทําคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน”

- - - -

๑ .๑ .๓ (๓) มาตรการ
“ปลูกฝงองคความรูใหมี
ค วาม เข า ใจ เ ก่ี ย ว กับ
Conflict of Interest”

- - - -
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มิติ ภารกจิตาม
มิติ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
๑ . ๒ ก า ร
ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก
และความ
ต ร ะ ห นั ก
แ ก
ประชาชน
ทุ ก ภ า ค
ส ว น ใ น
ทองถ่ิน

๑) ปลูกตนไม เ พ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลก
ร อน ใน เขต พ้ืน ท่ีขอ ง
องค ก รปกครองส วน
ทองถ่ิน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒) โครงการส ง เสริ ม
อ นุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ห ล ง
ท อง เ ท่ียว พัฒนาและ
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น ใ น
ชุมชน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๑ . ๓ ก า ร
ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก
และความ
ต ร ะ ห นั ก
แกเด็กและ
เยาวชน

๑ ) โ ค ร ง ก า ร ส ร า ง
ภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็กและเยาวชนองคกร
ปกครองส วนทอ ง ถ่ิน
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒ ) โ ค ร ง ก า ร ส ร า ง
ภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็กและเยาวชนองคกร
ปกครองส วนทอ ง ถ่ิน
(กิจกรรม “สงเสริมการ
เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”)

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

มิติท่ี ๑ รวม ๔ มาตรการ ๗
โครงการ ๑ กจิกรรม

๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐
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มิติ ภารกจิตาม
มิติ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
๒ . ก า ร
บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร
เพ่ือปองกัน
การทุจริต

๒ . ๑ แ ส ด ง
เจตจํานงทาง
กา ร เ มื อ ง ใน
ก า ร ต อ ต า น
การทุจริตของ
ผูบริหาร

กิจกรรมประกาศเจตจาํนง
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน - - - -

๒.๒ มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๒.๒.๑ (๑) มาตรการการ
สรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล

- - - -

๒.๒.๑ (๒) มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของนายก
องคปกครองสวนทองถ่ิน
ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และหัวหนาสวน
ราชการ

- - - -

๒ . ๒ . ๑ ( ๓ ) กิ จ ก ร ร ม
“สรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ัน”

- - - -

๒ . ๒ . ๒ ( ๑ ) กิ จ ก ร ร ม
”ควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”

- - - -

๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การ
พั ฒ น า แ ผ น แ ล ะ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”

- - - -

๒ . ๒ . ๒ ( ๓ ) กิ จ ก ร ร ม
“สรางความโปรงใสในการ
ใชจายงบประมาณ”

- - - -

๒ .๒ .๒ (๔ ) โค ร งก า ร
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซื้อ-จัดจาง

- - - -

๒.๒.๓ (๑) โครงการจาง
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๒.๒.๓ (๒) กิจกรรมการใช
บั ต ร คิ ว ใ น ก า ร ติ ด ต อ
ราชการ

- - - -

๒ .๒ .๓ (๓ ) มาตรการ
“ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน”

- - - -
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มิติ ภารกจิตาม
มิติ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
หมายเหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
๒.๓ มาตรการ
ใชดุลพินิจและ
ใ ช อํ า น า จ
ห น า ท่ี ใ ห
เ ป น ไ ป ต า ม
ห ลั ก ก า ร
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน - - - -

๒.๓.๑ (๒) โครงการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๒.๓.๒ (๑) มาตรการการ
ม อ บ อํ า น า จ อ นุ มั ติ
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

- - - -

๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบ
อํานาจของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

- - - -

๒.๓.๒ (๓) มอบอํานาจ
เจาพนักงานทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

- - - -

๒.๓.๒ (๔) มาตรการการ
ออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกองคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น  ป ลั ด อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน และ
หัวหนาสวนราชการ

- - - -

๒.๔ การเชิดชู
เ กี ย ร ติ แ ก
ห น ว ย ง า น /
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบั ติ ตนให
เปนท่ีประจักษ

๒.๔.๑ (๑) โครงการพอ –
แมดีเดน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒.๔.๑ (๒) กิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแก
สตรดีีเดน

- - - -

๒.๔.๑ (๓) ยกยองเชิดชู
เกียรตหินวยงาน/บุคคลท่ี
ประพฤติปฏบิัติตนใหเปน
ท่ีประจักษ

- - - -

๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแก
คณะกรรมการชุมชน

- - - -

๒.๔.๒ (๒) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูมีจิต
สาธารณะ
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
๒.๕
มาตรการ
จัดการ ใน
กรณีได
ทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบ
พบการ
ทุจริต

๒ . ๕ . ๑ ( ๑ )
มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”

- - - -

๒ . ๕ . ๒ ( ๑ )
มาตรการ“ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐ
และองคกรอิสระ”

- - - -

๒ . ๕ . ๒ ( ๒ )
มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน”

- - - -

๒ . ๕ . ๓ ( ๑ )
ม า ต ร ก า ร
“ดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียนกรณีมี
บุคคล ภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เ จ า ห น า ท่ี ข อ ง
องคการบริหารสวน
ตําบลวาทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ”

- - - -

มิติท่ี ๒ รวม ๑๑ มาตรการ
๔ โครงการ
๑๑ กิจกรรม

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
๓ . ก า ร
ส ง เ ส ริ ม
บ ท บ า ท
และการมี
ส ว น ร ว ม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน

๓.๑ จัดใหมีการ
เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องค ก รปกครอ ง
สวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนยขอมลู
ขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”

- - - -

๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม”การ
ออกระเบียบจดัตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา”

- - - -

๓ .๑ .๒ (๑ ) มาตรการ
“เผยแพรขอมูลขาวสารท่ี
สําคัญและหลากหลาย”

- - - -

๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ด านการ เ งิน  การคลั ง
พัสดุ และทรัพยสินของ
อบต. และการรับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลัง”

- - - -

๓ .๑ .๓ (๑ ) มาตรการ
“ จั ด ใ ห มี ช อ ง ท า ง ท่ี
ประชาชนเขา ถึงขอมูล
ขาวสารของ อบต.”

- - - -

๓ . ๒ ก า ร รั บ ฟ ง
ความคิด เห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน

๓ .๒ .๑ (๑ ) โคร งการ
อบต.พบประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๓.๒.๑ (๒) การดําเนิน
งานศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข อบต.

- - - -

๓ .๒ .๒ (๑ ) มาตรการ
กํ า ห น ด ข้ั น ต อ น /
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รื่ อ ง
รองเรียน

- - - -

๓ .๒ .๓ (๑ ) มาตรการ
แ ก ไ ข เ ห ตุ เ ดื อ ด ร อ น
รํ า ค า ญ ด า น ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดลอม

- - -
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
๓ .๒ .๓ (๒ ) กิ จ ก ร ร ม
รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/
รองทุกขรับทราบ

- - - -

๓.๓ การสงเสริมให
ประชาชนมีส วน
รวมบริหารกิจการ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแตง
ตั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนา อบต.

- - - -

๓.๓.๑ (๒) โครงการจัด
เ ว ที ป ร ะ ช า ค ม ร ะ ดั บ
หมูบาน / ตําบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๓.๓ .๒ (๑ ) มาตรการ
แตงตั้งตัวแทนประชาคม
เ ข า ร ว ม เ ป น
คณะกรรมการตรวจ รับ
งานจาง

- - - -

๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการของ อบต. - - - -

มิติท่ี ๓ รวม ๘ มาตรการ
๒ โครงการ

๔ กิจกรรม

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
๔. การ
เสริมสราง
และปรับ
ปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ต า ม ท่ี ค ณ ะ
กรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

๔.๑.๑ (๑) โครงการ
จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น
ประจําปงบประมาณ

- - - -

๔.๑.๑ (๒) โครงการ
จั ด ทํ า ร า ย ง า น ก า ร
ควบคุมภายใน

- - - -

๔.๑.๒ (๑) กิจกรรม
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

- - - -

๔.๑.๒ (๒) มาตรการ
ติ ด ต ามประ เ มิ นผล
ระบบควบคุมภายใน
อบต.

- - - -

๔.๒ การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บ ริ ห า ร ร า ชก า ร
ต า ม ช อ ง ท า ง ท่ี
สามารถดําเนินการ
ได

๔.๒.๑ (๑) มาตรการ
สงเสริมใหประชาชนมี
ส วนร วม ตรวจสอบ
กํ า กั บ ดู แ ล ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ร ร จุ
แตงตั้ง การโอนยาย

- - - -

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรม
การรายงานผลการใช
จายเ งินใหประชาชน
รับทราบ

- - - -

๔.๒.๒ (๒) กิจกรรม
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร
ตรวจสอบการรับการ
จ า ย แ ล ะ ก า ร ใ ช
ประโยชนทรัพยสินของ
อบต.

- - - -

๔.๒.๓ (๑) กิจกรรม
ก า ร จั ด ห า ค ณ ะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน

- - - -

๔.๒.๓ (๒) โครงการ
อบรมกรรมการตรวจ
การจาง

- - - -
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
๔.๓ การสงเสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน

๔.๓.๑ (๑) โครงการให
ความรู ด านระเบียบ
ก ฎ ห ม า ย ท อ ง ถ่ิ น
ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถ่ิน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรม
ส ง เสริ มสมา ชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทใน
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านของฝ า ย
บริหาร

- - - -

๔.๓.๒ (๒) กิจกรรม
การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก
สภา อบต.

- - - -

๔.๔ เสริมพลังการ
มี ส ว น ร ว ม
ข อ ง ชุ ม ช น
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
ส วน เ พ่ื อต อต าน
การทุจริต

๔.๔.๑ (๑) มาตรการ
เฝาระวังการคอรัปช่ัน
โดยภาคประชาชน

- - - -

๔.๔.๑ (๒) กิจกรรม
ก า ร ติ ด ป า ย
ประชาสัมพันธ  กรณี
พบเห็นการทุจริต

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๔.๔.๒ (๑) มาตรการ
ส ง เ ส ริ ม และ พัฒนา
เ ค รื อ ข า ย ด า น ก า ร
ปองกันการทุจริต

- - - -

มิติท่ี ๔ รวม ๔ มาตรการ
๔โครงการ
๗ กิจกรรม

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
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สวนท่ี ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด

ประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤต
ของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมี
ความเก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ”
ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล
จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนและตอประเทศชาติ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี ๔ การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงเห็นความสําคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดาน
ความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงได
ทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา มีคุณธรรม
จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ

๓.๒ เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความ
สํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี สรางประโยชนแก
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน

๓.๓ เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ในการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๔. เปาหมาย

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงา
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๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน ๓ แนวทาง คือ
๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลกระดังงา บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี
๖.๒ จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ

แบงปนและเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม
หรือทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน

๖.๓ การจัดกิจกรรมทําบุญถวายไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตาง ๆ
๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน

๑๐.๒ พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความ
สํานึกรวมในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจัก
การใหและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม

๑๐.๓ สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง
๒. หลักการและเหตุผล

การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถ
ยอนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปน
หลักฐานในการอางอิงท่ีใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายไดปฏิบัติงานดานความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถ
วางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูท่ี
ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอ่ืนมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน ทําใหทราบถึง
วิธีการแกไขเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงเล็งเห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว
จึงไดจัดทําสมุดความดีพนักงานจางโดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเครื่องมือ
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ในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแก
องคกรเปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
และพนักงาน

๓.๒ เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติ
๓.๓ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริต

ตองานท่ีไดรับมอบหมาย
๔. เปาหมาย

พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๕. ระยะเวลา

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ กําหนดใหพนักงานทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําวันและ
สงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร

๖.๒ รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป
๗. งบประมาณ

ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ
๘. สถานท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๙. ผูรับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตาม
เปาหมาย

๑๐.๒ มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขได
๑๐.๓ พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับ

มอบหมายตามกําหนด

โครงการท่ี ๓
๑. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องคกรไปสูความสําเร็จท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้น ๆ ยอมประสบความสําเร็จ
มีความเจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและความเขาใจเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใด ๆ แลว
ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้น ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกร
ดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้น ๆ
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ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณการทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาท
แหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย สุจริต
มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตอหนวยงาน ตอ
เพ่ือรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพา
องคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา ฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ
มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ
ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๓.๒ เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
๓.๓ เพ่ือปรับปรุงทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือน

รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน
๓.๔ เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

ซื่อสัตย สุจริต ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
๔. กลุมเปาหมาย

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ฯ ขาราชการ/พนักงาน   ท้ังหมด จํานวน ๕๕ คน
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. ระยะเวลาดําเนินการ

จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) วันพระ
๗. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ

๗ .๑ ติ ดต อประสานงานและขอความร วม มือ ไปยั ง วั ด ( สถาน ท่ีปฏิบั ติ ธ ร รม /
วิปสสนากรรมฐาน)

๗.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ
๗.๓ จัดทํารายละเอียดโครงการ ฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดอบรม ฯ
๗.๔ เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขให

ถูกตองและเกิดความเหมาะสม
๗.๕ ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการ
๗.๖ วัดและประเมินผลโครงการ
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๘. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

อยางแทจริง
๑๐.๒ บุคลากรและประชาชนนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและ

การดเนินชีวิตไดอยางแทจริง
๑๐.๓ ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และ

เจตคติตอองคกรตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี

โครงการท่ี ๔
๑. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับ
ประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ลงวันท่ี ๑ เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม
เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง
ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว
การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมา
รับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรนั้น ๆ

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมือง
ฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมี
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา ดังกลาวนี้ข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนการปลูกและปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
๓.๒ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีให

เกิดประโยชนสุขแกประชาชน
๓.๓ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๓.๔ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ

มีผลประโยชนทับซอน
๔. เปาหมาย

ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  จํานวน ๕๕ คน
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๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบล

กระดังงา โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถถายทอดความรูและประสบการณตาง ๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณมนการดําเนินการ

๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด
ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ประเมินความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ ๗๐
ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เกิดจิตสํานึกท่ีดีใน

การตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม

๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น”
๒. หลักการและเหตุผล

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการ
กําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ
อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และ
รับผิดชอบ ยึดถือประโยชนของประเทศเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีประโยชนทับซอน ยืนหยัดทําใน
สิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม และถูกกฎหมาย ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก
ปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
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รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ
โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงา ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรบัใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ
มีผลประโยชนทับซอน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

๓.๒ เพ่ือยึดม่ันเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกร
และระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๓ เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

๓.๔ เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริการใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอ
ประชาชนและตอสังคมตามลําดับ

๓.๕ เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๑. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เพ่ือใชเปนคานิยม
สําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยาง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ

๒. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความ
โปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล

กระดังงา ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบรหิารสวนตําบลกระดังงา
โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ –
๒๕๖๐) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”
มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ.๒๕๖๔

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตร ฯ ขางตน
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน
เพ่ือใหสามารถเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเสริมสรางองคความรูการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ตลอดจนพนักงานจาง

๓.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมแก
คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ตลอดจนพนักงานจางท่ัวไป
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา ๕ เรื่องข้ึนไป
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตาน
การทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธตางๆ
ท่ีเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก

๒. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตาง ๆ
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร

๑.๑.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนัก ท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกัน
แหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผล
กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว
ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง

“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู
และมีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตาง ๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจ
ท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เพ่ือปองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบล
กระดังงา เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
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๓.๒ เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๓.๓ เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
อันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชันมุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด
๔. เปาหมาย

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีการดําเนินการ

จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ

๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
๒. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย ๑๑ ดาน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการเสริมสราง
ระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการ
มีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ

ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตระยะที ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร
ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึง
การใหความรูตามคู มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี
ในหนวยงานดวย

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขางตนและเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชน
ทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของ
การจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแก
บุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ังเปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพ่ือ
เปน พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาดลดระดับการทุจริต
สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบล ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปอยางถูกตอง

๓.๒ เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนัก
ถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบล
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๑. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
๒. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
๓. ตรวจสอบความถูกตอง
๔. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
๕. แจกจายใหบุคลากร

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด อบต.

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน



26

โครงการท่ี ๓
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
๒. หลักการและเหตุผล

ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน
สวนตัวและสวนรวมไว  เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง
ในรอบหลายปท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริต
คอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตาง ๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอ
การเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความ
พรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกล
จากตนเหตุตาง ๆ ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบ
จากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชน
ทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญ
สะทองถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมี
ความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึนเพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการ
ทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ
หากขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ  มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม
พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถานบันราชการ และสรางความเสียหายตอ
ประเทศชาติและประชาชน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลกระดังงา

๓.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในองคกร
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ
Conflict of Interest
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
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๖. วิธีดําเนินการ
๑. วางแผน/การถายทอดองคความรู
๒. ออกแบบกิจกรรม
๓. จัดเตรียมเอกสาร
๔. ดําเนนิการจัดประชุม
๕. สรุปรายงานการประชุม

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict

of Interest

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : ปลูกตนไม เพื่ อเพิ่มพื้น ท่ีสี เ ขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้น ท่ีตํ าบลกระดังงา
ประจําป ๒๕๖๑
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ท่ีทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ
ท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น
ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดแหลงกรองมลพิษ
และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงา จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตําบล
กระดังงา ประจําป ๒๕๖๑” เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยู
สวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของ
ประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอม
ท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
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๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

อันเปนสาธารณะรวมกัน
๓.๒ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอย

โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบลกระดังงา
๓.๓ เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความ

สมดุลเพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน
๓.๔ สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่น

และคลายรอนแกประชาชน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนรวมกันปลูกตนไม
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน
และประชาชนในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม

๖.๒ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ให
จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม

๖.๓ จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ
๖.๔ ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถานบันการศึกษา กลุมพลัง

มวลชน และประชาชนในทองถ่ิน
๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามโดยสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
๑๐.๒ ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน
๑๐.๓ ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐.๔ ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสราง

ความรมรื่นในชุมชน
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โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไม
ทําลายปาไมท่ีผิดกฎหมายไดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวน
ลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตาง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากร
ปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ
ประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิดคนวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมาก
ข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน  ซึ่งพระองคไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง
“ปลูกปา ๓ อยาง เพ่ือประโยชน ๔ อยาง ” ปลูกปา ๓ อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบ
นิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตร
เพ่ือกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน
เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด  ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชน  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและ
พิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

๔.๑ ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา จํานวน ๑๑ หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตาง ๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และ
พืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน

๔.๒ ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จํานวน ๑๒ หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตาง ๆ

๔.๓ ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ผูนําชุมชน
กลุมตาง ๆ ท้ัง ๑๒ หมูบาน ไดแก ผูใหญบาน ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธานอสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ
กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชน
ทุกภาคสวน เปนตน
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๕. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา และแหลงน้ํา

คู คลอง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินงาน

๖.๑ จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการ (กลุมรวมทุกชุมชน)

๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจํา
หมูบาน (กลุมยอยแตละหมูบาน)

๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําหมูบาน (กลุมยอย
แตละหมูบาน)

๖.๔ จัดกิจกรรมรวมปลูกตนไมในหมูบาน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ํา
คูคลอง ทําความสะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา

๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในหมูบานให
มีความสวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในหมูบานและ
หมูบานอ่ืน ๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป

๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกหมูบานตาง ๆ ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงา
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบานเพ่ิมมากข้ึน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบานมีมากข้ึน

๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ื อ โครงการ : โค รงการสร า งภู มิคุ มกั นทางสั งคมให เ ด็ กและ เ ยาวชนตํ าบลกระดั ง ง า
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปน
ปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขไดอยางยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช
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๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีใน
การพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการ
บริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา กระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเอง ดังนี้ (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และ
มาตรา ๒๕ กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัด
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลกระดังงา (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการ
สรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ  ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมือง
ท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและ
เยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสิจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเอง
และผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม
มีความรับผิดชอบตอตนเองในการกระทําใด ๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต

๓.๒ เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ

๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม
๔. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู

ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
๖. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๗. งบประมาณดําเนินการ

๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย

สุจริต
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการ

โกงทุกรูปแบบ
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลกระดังงา (กิจกรรม “สงเสริม
การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทําใหเกิดปญหา
เชน ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและ
เยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุ ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอ
อนาคตของชาติ  ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรตาง ๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปน
อนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชนตําบลกระดังงา (กิจกรรม “สงเสริมการ
เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) ข้ึน เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน
เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน
มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทยตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๖
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา
๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (๕)
สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู พิการ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคน
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ท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได

๓.๒ เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆท่ีเกิดข้ึน

๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
๔. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลกระดังงา
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข
๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน

๕.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
๕.๒ แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
๕.๓ ดําเนินการตามโครงการ
๕.๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ

๖. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๗. งบประมาณดําเนินการ
๔๐,๐๐๐ บาท

๘. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และ

รูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
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มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”

๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแลว ๓ ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชน
ของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ
ธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน
ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน
๖ ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index :

CPI)
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและ
เปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวน
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือ
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได
สรางความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว
เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแต
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
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โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ
มากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใสมีความเขมแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

๔.๑ ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน

อยางนอย ๑ ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน
๖.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ
๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๖ ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
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๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑

ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ปจํานวน ๑ ฉบับ
ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ

ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่อง

การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
๒. หลักการและเหตุผล

พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เปน
บุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะ
บรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมี
มาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการ
ทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความ
โปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น
ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการ
สรางความโปรงใส และการตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล
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๓.๒ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใส
สามารถตรวจสอบ

๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดาน
บริหารงานบุคคล

๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ มาตรการ
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุรินทร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล

๖.๒ นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๖.๓ ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต

- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
๑ มาตรการ

- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและ
หลักธรรมาภิบาล

๑๐.๒ ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน

ตําบลไมนอยกวา ๙๐ %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลไมต่ํากวารอยละ ๓
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถ

ปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได
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โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี
หนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริหารสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานายความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่ง
การอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
ใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ท่ีทํา
ใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดย
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง
อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจาองคการบริหารสวน
ตําบล  นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล ให
เปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก
จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
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๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
๓.๔ เพ่ือปองกันการผูขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายให
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ ขอบังคับ
และหนังสือสั่งการ

๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ

๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายใน

ทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ
ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

โครงการท่ี ๓
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”
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๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ

การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน  ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ
ใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
สวนตําบลโดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และพนักงานสวนตําบล ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ

๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล โดยประกอบดวย
ประธานกรรมการ หัวหนาสวน และพนักงานสวนตําบลท่ีรบัผิดชอบการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวน
ตําบลเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
สวนตําบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานสวนตําบลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
๘. งบประมารดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช
ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ
ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม”ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึง
มีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการ
เบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และหนังสอืท่ีเก่ียวของ

๓.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณท่ีตั้งไว
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ

และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
๑๐.๒ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรา

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมี
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป ๒๕๓๕ และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง
๓.๒ เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
๓.๓ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
๓.๔ เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๓.๕ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๓.๖ เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได

๔. เปาหมาย/ผลผลติ
๔.๑ ผูอํานวยการกองคลัง
๔.๒ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
๖.๒ จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
๖.๔ สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
๖.๖ รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
๖.๗ เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใส

มีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน

โครงการท่ี ๓
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการใชจาย เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนเองและพวกพอง

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับ

ผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ
๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดกาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน

หนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
๑๐.๒ มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได

โครงการท่ี ๔
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง
๒. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อ
จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม
ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เปนไปอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตอง
จัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ-จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

๓.๒ เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๓.๓ เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ- จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ
หนังสือ ระบบกระจายเสียงตามสาย
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
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๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้

- ประกาศการจัดซื้อ-จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนด วัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจาง

๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบล ไดแก เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงตามสาย หนวยงานราชการ เปนตน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง

๑๐.๒ ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวดับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐

ของโครงการท่ีจัดซื้อจัดจางท้ังหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

๒.๒.๓ สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกนัและโดยไมเลือกปฏิบัติ
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลและในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน นั้นองคการบริหารสวนตําบล
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ในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม
การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้นตองกอใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิด
ความพึงพอใจ

๓.๒ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการ โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน

๓.๓ เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
๓.๔ เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายใน

เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน ๑ ครั้ง ตอป
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุ ฯ

๖.๒ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาม
รูปแบบท่ีกําหนด

๖.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
๖.๔ ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
๖.๕ ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุข

แกประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๘. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืน ๆ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท/ป
๙. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบล จํานวน ๑ ฉบับ
ผลลัพธ
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ ๘๐
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ
๒. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการบริการสาธารณะ
แกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้นมักจะประสบปญหา
ดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวน
มากซึ่งเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม
และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือ
เปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้  ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
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ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบล ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค
เปนธรรมตอผูมารับบริการ

๓.๒ เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน

๓.๓ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับ
บริการ

๓.๔ เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหา
ประโยชนหรือกระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการ
ใหบริการ

๖.๒ ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ
๖.๓ จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
๖.๔ ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการ

ใชบริการตามลําดับคิว
๖.๕ จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
๖.๖ สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน

เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมไดเบิกจายงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ ผลผลิต
มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงาน

ท่ีใหบริการ
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๑๐.๒ ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของผูมา

ขอรับบริการ
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี

โครงการท่ี ๓
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล

ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวได
วาเปนสังคมพหุวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมา
ประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน
เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืน ๆ สอดคลองกับมาตรา ๘ แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ท่ีไดกําหนดให
สวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติ
ภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริตสามารถตรวจสอบได

ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบล จึงมีการ
นําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการ
แกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมถือปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรม
โปรงใสยิ่งข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการ
อยางมีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ

๓.๒ เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ ๘๐
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกันโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการ
ออนไลน เปนตน
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๖.๒ จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชใน
การดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียทราบอยางชัดเจน

๖.๓ จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
ไดแก จัดใหมีกลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ

๖.๔ จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก จัดใหมีกลองวงจร
ปดภายในสถานท่ีใหบริการ

๖.๕ จัดใหมีปายภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมไดเบิกจายงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการ

๒.๓ มาตรการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจน
จัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงบริหารงานใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวา
ปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปน
สําคัญ
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๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.๓ เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงาใหสั้นลง
๔.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลกระดังงา
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป
๔.๔ พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๔.๕ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และ

การปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ

ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใด
ท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการ ใด ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา

๖.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ

๖.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอบริการ และมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการของเจาหนาท่ี

๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
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๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๑๐.๔ ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงาเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

และทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล

ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕
ซึ่งเปนกฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา
“การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการ
อํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการ
จึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกัน
ปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด
เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองาน
บริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
ใหประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๓.๒ เพ่ือใหสมารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา

ท่ีเกิดข้ึนได
๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
๓.๔ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใส

สามารถวัดผลการดําเนินงานได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหาร
สวนตําบล
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
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๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
๖.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศ

ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน

๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ
๖.๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรม

ทุกงานบริการ
๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการ

ใหบริการแกประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน

๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนํา

จุดบกพรองในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดปงบประมาณ
๘. งบประมาณดําเนินการ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา

ท่ีเกิดข้ึนได
๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ

วัดผลการดําเนินงานได

๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน
องคกรนั้น ก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชกร

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอ
สถานการณท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบ
ตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
๔. เปาหมาย

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา หรือหัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ
ผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

๖.๒ ดําเนนิการออกคําสั่ง
๖.๓ สําเนาคําสั่ง ฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการท่ีไดรับมอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สวนราชการทุกสวน
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
๒. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติม
ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เพียงอยางเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบใน
ข้ันตอนตาง ๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลจึงได
กําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี

๓.๒ เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการมอบอํานาจอยางนอย ๕ เรื่อง
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณา

๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ

รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการท่ี ๓
๑. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายก
องคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน



56

อาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ี
จะใชอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบลไมอยู ก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา
และอาจเปนชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดอํานาจ เจาพนักงานทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนไปอยางรอบคอบ

๓.๒ เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงาเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลในการใชอํานาจ
เจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

โครงการท่ี ๔
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.๒๕๔๒ หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับ
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ฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหเกิดความ ลาชา
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง
อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก
องคการบริหารสวนตําบลได กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล
และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก
จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน

๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริต

และประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ
๔. เปาหมาย

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบนายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
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๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ

และหนังสือสั่งการ
๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ
๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายใน

ทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ
ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
ท่ีประจักษ

๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน
๒. หลักการและเหตุผล

เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเปนวันพอแหงชาติและในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนวันแมซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงาน
วันพอวันแมแหงชาติเปนประจําทุกปติดตอกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีตอพสกนิกรนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแม
ของปวงชนชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบมิไดการเผยแพรพระคุณของพอและ
แมท่ีมีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
องคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/
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บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการ
คัดเลือกพอและแมดีเดนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบ
ฉบับท่ีดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของพอและแม ท่ีสําคัญเพ่ือ
เปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งอยูในหลักคุณธรรม
จริยธรรม

๓.๒ เพ่ือใหพอ แม ท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป
๔. เปาหมาย

จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะ
ไดรับการคัดเลือกใหเปนพอ แม ดีเดน ประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ

๖.๒ แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน ๑๒ หมูบาน เพ่ือใหแตละหมูดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือก
ในชั้นตนมายังองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง

๖.๓ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนตาง ๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อใหผูบริหารทราบและเห็นชอบ

๖.๕ ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์

ผลผลิต
- มีพอ แมดีเดน ท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนกลุมเปาหมาย
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ผลลัพธ
- พอ แมดีเดนท่ีไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี
- มีพอ แมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
๒. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในวันท่ี ๘ มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความเปนมาแกงการตอสูเพ่ือใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา
และจัดตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม
ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ
ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันท่ี ๑ เดือน สิงหาคมเปน
วันสตรีไทย ของทุกป เพ่ือใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู
ไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลว

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไข
เพ่ิมเติม ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคน
พิการ ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแกหนวยงาน/บุคลากรในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชู
เกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
ของทองถ่ิน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดี
ของสังคม

๒. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแก
คนท่ัวไป

๓. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแก
คนท่ัวไป
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคม
ไดอยางภาคภูมิใจ

๓.๒ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีท่ีเปนประโยชน ใหมีขวัญและกําลังใจ
ในการบําเพ็ญตนท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป
๔. เปาหมาย

มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรบัการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน
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๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับ

การคัดเลือกใหเปนสตรีดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ
๖.๒ แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิก เพ่ือใหแตละตําบลดําเนินการคัดเลือก

กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือให
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๖.๓ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอ
ชื่อจากแตละชุมชนในเขตตําบล

๖.๔ คณะกรรมการ ฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อใหผูบริหารทราบและเห็นชอบ

๖.๕ ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบ ฯ ในวันสตรี
สากล จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์

๑๐.๑ ผลผลิต
- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๑๐.๒ ผลลัพธ

- สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีสตรีท่ีเปนบุคคลตนแบบท่ีดี ปรากฏตอสังคมสืบไป

โครงการท่ี ๓
๑. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ
๒. หลักการและเหตุผล

สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ทําใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาเปน
เรื่องการทุจริตทุกระดับภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืน ๆ

เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหาร
สวนตําบล จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก
ผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม
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จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม  เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคลากรท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม

๓.๒ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคลากรท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน

๓.๓ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยาง

ท่ีดีอันเปนกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน
๔. เปาหมาย/ผลผลติ

มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน /บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวน
ไมนอยกวา ๑๐ คน/ป
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษผานชองทางตาง ๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบล เว็บไซตองคการบริหารสวน
ตําบล สื่อสังคม เปนตน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
๒.๔.๒ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะทองถิ่น

โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแกผูนําหมูบาน/ชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล

ดวยองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
จํานวน ๔.๕ ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย ๑๒ หมูบาน ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลฯ
มุงสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความตองการ
ของประชาชนมากท่ีสุด

เพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ท่ีบัญญัติใหประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ การปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีสงเสริมการมีสวน
รวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน

เนื่องจากผูนําหมูบาน/ชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศเวลา
แรงกาย แรงใจปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหาร
ราชการเพ่ือปองกันการทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให
เปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติ
ท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกผูนํา
หมูบาน/ชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกผูนําหมูบาน/ชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ี
มาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง

๓.๒ เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกผูนําชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมีขวัญ
และกําลังใจ
๔. เปาหมาย

มอบประกาศเกียรติคุณใหแกผูนําหมูบาน/ชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจน
ครบวาระการดํารงตําแหนงหมูบาน/ชุมชน
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ ตรวจสอบรายชื่อของผูนําหมูบาน/ชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง
๖.๒ จัดทําประกาศเกียรติคุณ
๖.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกผูนําหมูบาน/ชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.๑ ผลผลิต

ผูนําหมูบาน/ชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ ๑๐๐
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๑๐.๒ ผลลัพธ
- ผูนําหมูบาน/ชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีผูนําหมูบาน/ชุมชนตนแบบท่ีดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
๒. หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีสวนรวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจการดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ
รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนบัสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป

องคการบริหารสวนตําบล จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนํา
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต
และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปน
แบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู

๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผู ท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแก
สาธารณชนตอไป

๓.๓ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการ
ดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน
๔. เปาหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลกระดังงา
๕. สถานท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
๖.๒ ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภา อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรม

เชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
๖.๓ จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตาง ๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้

- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน)

๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
๖.๕ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับ

ประชาชน

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒.๕.๑ ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลกรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย

ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก
รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ
ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

๒. เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
๓. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชีว้ัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
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๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร

ทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

๒. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
๓. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

๒.๕.๒ มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล

กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย  ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของ
การทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบ
เพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตาง ๆ อยางโปรงใสและสุจริต
ซึ่งหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบล จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ”
ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ ราชการขององคกรปกครองส วนทอง ถ่ิน
จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
๕.พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา



67

๖. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

ประจําป หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบล จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ

๒.๕.๓ ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณี
มีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล

ดวยองคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามา
มีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคํารองเรียนผานชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง

ฉะนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ
เดือดรอยของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจํา
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบได
ถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ
๓.๒ เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เปนไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา



68

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
๖.๒ จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
๖.๓ จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม

๖.๔ เผยแพรกระบวนและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและลดข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความ
ตองการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล โดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวาทุจริตและปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยของรัฐ โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเผาระวัง
เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ไดกําหนดให
มีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการ
บริหารสวนตําบลกระดังงา จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ
ข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
รองเรียน  และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการ
สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมิไดอีกทางหนึ่งดวย
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๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารตําบล บุคลากร

ทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๒ เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยาง
รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม
๔. เปาหมาย

เจาหนาท่ี  หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและ
เขาองคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม

๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ

๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมตนองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสราง
ความม่ันใจแกผูใหขอมูล  ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน

๖.๔ แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ
ภายใน ๕ วัน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี
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มิติท่ี ๓
๓. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

๓.๑ จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน

๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงาใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”
๒. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา
"ศูนยขอมูลขาวสาร" โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ

ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวน
ตําบลกระดังงาจึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนย
ขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลโดยมีงาน
ศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ สํานักงานปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีประชาชน
สามารถเขาตรวจดูได  เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความ
คิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและ
ไมบิดเบือนขอเท็จจริง

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบล
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ แหง
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล (ภายในศูนยบริการรวมองคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงา)
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
๖.๒ มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบ
และตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด
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๖.๔ มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๖.๕ มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๖ มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา”
๒. หลักการและเหตุผล

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไววา
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด

และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
๓. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา วาดวย
ขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนา
และการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ข้ึน

๒. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา
ตลอดจนเผยแพร จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้

๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
๓.๑ ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
๓.๒ ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
๓.๓ ขอมูลขาวสารอ่ืน
๓.๔ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

๔. เปาหมาย
๑. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จาํนวน ๑ แหง
๒. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑ ชุด
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๓. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จํานวน ๑ ฉบับ

๔. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน ๑ ฉบับ
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

ภายในองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ
๖.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
๖.๒ เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
๖.๓ จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอตอผูบริหาร

เพ่ือพิจารณา
๖.๔ จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูล

ขาวสาร เสนอตอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
๖.๕ จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
๖.๖ จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด

๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ
เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๘. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๒. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
๓. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ

๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมายระเบียบ กฎหมายขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชน
ทราบและตรวจสอบได

โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”
๒. หลักการและเหตุผล

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชนโครงสรางและการ
จัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ
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ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูล
ตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลไดงายและสะดวกมากข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย
๓.๒ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย
๓.๓ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตาง ๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐

ประเภทข้ึนไป
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล
๖. วิธีดําเนินการ

จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก
- แผนพัฒนาทองถ่ิน
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
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๒. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก

ในการบริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตาง ๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ
เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาค
ประชาชน
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขาวในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจํา และการจัดซื้อ
จัดจาง จัดหาพัสดุตาง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียน
ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน

๓.๑.๓ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน
ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
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โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบล”
๒. หลักการและเหตุผล

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการ
จัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูล
ท่ีสําคัญ ๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ท้ังนี้
เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
องคการบริหารสวนตําบลไดงายและสะดวกมากข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน
๓.๓ เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖. วิธีการดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน

ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาย/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจํา

และใหประชาชนสืบคนไดเอง
- ประกาศผานเว็บไซต

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน



76

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น

โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบต.พบประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางท่ัวถึง ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา จึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง  โดยไมเพียงแตจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะ
ข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย และในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยังมีการเปดโอกาสใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนดวยฉะนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและสนับสนุน
วิสัยทัศนขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงค รวมท้ังไดรับทราบปญหาความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในตําบล
ไดอยางครอบคลุม

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
รวมท้ังเปนการใหบริการประชาชนแบบเขาถึงตัวทําใหเกิดการสรางความสัมพันธอันดีข้ึนระหวางขาราชการกับ
ประชาชน  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
๓. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับชุมชน
๒. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอปญหาความตองการและหาแนวทางแกไขรวมกัน
๓. เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๔. เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง

๔. เปาหมาย
จัดการบริการข้ันพ้ืนฐานแกประชาชน ท้ัง ๑๒ หมูบาน

๕. วิธีดําเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการจากผูบริหารทองถ่ิน
๒. กําหนดวัน  เวลา และสถานท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามโครงการฯ
๓. ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ
๔. จัดหนวยใหบริการประชาชน (สาธารณสุข, กองคลัง, กองชาง) ดวยวิธีการ  ดังนี้
(สาธารณสุขฯ)
๑. การใหบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
๒. การแจกจายทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลาย
๓. การรับเรื่องรองเรียนหรือรับฟงปญหาความตองการ และขอเสนอแนะจากประชาชน
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(กองคลัง)
๑. การใหบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีปาย
๒. การใหบริการแนะนําความรูดานการจัดเก็บรายไดของทองถ่ิน
(กองชาง)
๑. การใหบริการออกใบอนุญาตปลูกสรางท่ีอยูอาศัย
๒. การใหคําแนะนําความรูดานงานกอสรางและงานสาธารณูปโภค

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีกิจกรรมดังนี้

(สาธารณสุข)
๑. การใหบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
๒. การแจกทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลาย
๓. การรับเรื่องรองเรียนหรือรับฟงปญหาความตองการ และขอเสนอแนะจากประชาชน
(กองคลัง)
๑. การใหบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีปาย
๒. การใหบริการแนะนําความรูดานการจัดเก็บรายไดของทองถ่ิน
(กองชาง)
๑. การใหบริการออกใบอนุญาตปลูกสรางท่ีอยูอาศัย
๒. การใหคําแนะนําความรูดานงานกอสรางและงานสาธารณูปโภค

๗. สถานท่ีดําเนนิการ
หมูท่ี ๑ – ๑๓ ยกเวนหมูท่ี ๖ ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

๘. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๙. งบประมาณ
๓๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ เกิดความรักความสามัคคีระหวางขาราชการและประชาชนเพ่ิมมากข้ึน
๑๐.๒ ปญหาและความตองการของประชาชนเกิดการแกไขไดถูกชองทางและท่ัวถึงเพ่ิมมากข้ึน
๑๐.๓ ไดรับขอมูลท่ีมีมาตรฐานและสามารถดําเนินงานแกไขไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน
๑๐.๔ ประชาชนไดรับการบริการจากหนวยงานภาครัฐไดท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบล
๒. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
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ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนืองและเปนการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือนรอยตาง ๆ
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาได
อยางถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป

๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงา

๓.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
๔. เปาหมาย

ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือนรอยรําคาญ
หรือมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันได
อยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ตามมาได
๕. วิธีดําเนินการ

๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตาม

ความจําเปนและเรงดวน
๕.๔ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

โดยชองทางรองทุกขรองเรียน ดังนี้
๖.๑ องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๔ ๗๖๒๑๗๐ ทางโทรสาร ๐๓๔ ๗๖๒๑๗๑
๖.๓ ทางเว็บไซต
๖.๔ ทางไปรษณีย

๗. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
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๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข
๙.๓ แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดี
ยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนชองทางท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก

ประชาชน
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖. วิธีการดําเนินการ
จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
- ผาน Facebook องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน  กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับ

เรื่องรองเรียน

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข
ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เปนสวนงานท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีโดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตได
อยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอม
ท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ
๓.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
๓.๓ เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี

๔. เปาหมาย
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลกระดังงา
๕. วิธีดําเนินการ

๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ
๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
๕.๓ รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบล

กระดังงา
๕.๔ ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีรองเรียน/รองทุกข และนําเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณา

สั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
๕.๕ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ ๑๕ วัน นับแตวันรับแจง

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๗. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือ
รองเรียน/รองทุกข

๙.๓ ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ี
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ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง  และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
๓.๒ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ
๓.๓ เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริม

ภาคประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีการดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิด ๑๕ วันทําการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ  กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
๑๐.๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัตงิานดานการรองเรียนรองทุกข

๓.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของ อปท.
๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ

ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
องคการบริหารสวนตําบล  มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา โดยสํานักงาน
ปลัด จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลข้ึน
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๓. วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวน

ไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและ
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล  ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการบริหาร
สวนตําบล  และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวยความถูกตอง  โปรงใส  และสุจริต
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีการดําเนินการ

จัดประชุมเวทีประชาคมหมูบาน/ชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหาร
สวนตําบล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
บางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามท่ีระเบียบฯ องคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา จึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระดังงาแทนกรรมการฯ  ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงภายใน ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙ ท่ีกําหนด
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลกระดังงา เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลกระดังงา และรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา ดวยความถูกตอง  โปรงใส สุจริต  และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต
โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล
๒. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางท่ัวถึง ดังนั้นองคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงา จึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยไมเพียงแตจะมีหนาท่ีในการใหบริการ
สาธารณะข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย และในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังมีการเปดโอกาสใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนดวย ฉะนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและ
สนับสนุนวิสัยทัศนขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงค รวมท้ังไดรับทราบปญหาความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ภายในตําบลไดอยางครอบคลุม

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของ
ประชาชน รวมท้ังเปนการใหบริการประชาชนแบบเขาถึงตัวทําใหเกิดการสรางความสัมพันธอันดีข้ึนระหวาง
ขาราชการกับประชาชน  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนา
ตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
จึงไดจัดทํา “โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑” ข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือใหความรูในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
๒. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับชุมชน
๓. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอปญหาความตองการและหาแนวทางแกไขรวมกัน
๔. เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๕. เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง

๔. เปาหมาย
จัดประชาคมหมูบาน/ตําบล และใหบริการข้ันพ้ืนฐานแกประชาชน ท้ัง ๑๒ หมูบาน

๕. วิธีดําเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการจากผูบริหารทองถ่ิน
๒. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามโครงการฯ
๓. ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบทางชองทางตางๆ เชน หอกระจายขาว ระบบเสียง

ตามสาย เว็บไซดอบต.
๔. จัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

๗. สถานท่ีดําเนินการ
หมูท่ี ๑ – ๑๓ ยกเวนหมูท่ี ๖ ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

๘. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๙. งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
๒. เกิดความรักความสามัคคีระหวางขาราชการและประชาชนเพ่ิมมากข้ึน
๓. ปญหาและความตองการของประชาชนไดรับการแกไขไดถูกชองทางและท่ัวถึง

เพ่ิมมากข้ึน
๔. ไดรับขอมูลท่ีมีมาตรฐานและสามารถดําเนินงานแกไขไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน
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๕. ประชาชนไดรับการบริการจากหนวยงานภาครัฐไดท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน

๓.๓.๒ ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ

โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ในดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมในภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงาอยางแขงขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดมีกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง
๔. เปาหมาย

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๑๒ หมูบาน
๕. วิธีการดําเนินการ

๕.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงาอยางแขงขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดมีกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม(ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงา ในหลาย ๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนคณะกรรมการตามระเบียบฯ
วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ

๕.๒ มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ
เพ่ือเรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ

ดําเนินการทุกปงบประมาณ
๗. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๙.๑ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลกระดังงา

๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง

๓.๓.๓ ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข
สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆขององคการบริหารสวนตําบลตอไป

เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา มีการ
ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ ๓.๒ เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๓.๓ เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงา
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบรหิารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีการดําเนินงาน

๖.๑ ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล
๖.๒ จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
๖.๔ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนารับผิดชอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนารับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ
๖.๖ การจัดทําแผนการดําเนินงาน
๖.๗ การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
๖.๘ จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงาพรอมตัวชี้วัด
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๖.๙ การติดตามและประเมินผล
๖.๑๐ การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯแลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงดําเนินการแกไขตอไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงาดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปท่ีผานมา

มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลกระดังงา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ้งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปน
สวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตอง
ตามระเบียบ  และกฎหมายท่ีกําหนด  โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน  ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายจางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ
องคการสวนตําบลกระดังงา เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

๓.๒ เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆทางดานการบัญชี  และ
ดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด

๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ  และเหมาะสม
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๓.๕ เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยาง
เหมาะสม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  พนักงานจาง
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

สวนราชการทุกสวน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีการดําเนินการ

๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖.๒ ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพยสิน  รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน  และการใชทรัพยากรทุกประเภท  วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และประหยัด

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด  เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
นโยบาย

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานมากข้ึน

๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
๑๐.๓ การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว  รายงานตอผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
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ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯกําหนด องคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปน
ประจําทุกป
๓. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา

๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯกําหนด

๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามกําหนด

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖. วิธีการดําเนินการ
๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร
๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย

ดําเนินการประเมินองคประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ
ปย.๒

๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร  ดําเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร
พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
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๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ใหผูกํากับดูแล
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงาน
ไมวาจะเปนในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบขอหารือตางๆโดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด  การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ี
และมอบหมายในหนวยงานไมเหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการ
กําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึง
ไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงาข้ึน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทําใหการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา  โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยง
หรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆท่ีอาจมีข้ึน

๓.๒ เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได  สรางความ
ม่ันใจแกผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ

๓.๓ เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา  ขอตกลง ระเบียบ
ขอบังคับตางๆของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
๔. เปาหมาย

เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน  อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยู
ในระดับท่ียอมรับได  ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
๕. วิธีการดําเนินการ
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๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖

๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลกระดังงา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุป
ขอมูล

๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและผูบริหารทราบ
๖. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา/๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔)
๗. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ
๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจ
๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับท่ีวางไว
๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ท่ีเสร็จ

ตามกําหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข
๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (รอยละ ๘๐ ในระดับมาก)

โครงการท่ี ๒
๑.ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ
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ดําเนินกิจกรรม  หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมี
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึน  และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  จึงไดกําหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง  ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ

๓.๒ เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ  และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด

๓.๓ เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา จัดสงรายงานแผนงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป

๖.๒ หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  นําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)

๖.๓ หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  รายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมกาติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
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ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความ
เพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป

๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู กํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได

๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจของ
องคกรจึงมักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
กระดังงาเปนไปอยางโปรงใส  และสามารถตรวจสอบได
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม  การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไป
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ดวยความโปรงใสและเปนธรรม
๓.๒ เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ

บรรจุแตงตั้งการโอน ยาย
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
๖. วิธีการดําเนินการ

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม  ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล

ในการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของอยางเครงครัด

- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืนและก.อบต.จังหวัดอ่ืน
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน

- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล

กระดังงา
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมี

การแตงตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จะออกคําสั่งแตงตั้ง

ไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระดังงารับมตคิณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม  ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง  องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดดําเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง

- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงใน
เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
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- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)กอน

- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จะ
ออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระดังงารับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)

การเลื่อนข้ันเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล

ในการท่ีองคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร
หลักเกณฑใหบุคลากรทราบ

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ  พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย  และ
โตแยงผลการประเมินท่ีไมเปนธรรม

- นายกองคการบริหารสวนตําบลกระดังงาออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน  และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงาน
ทราบโดยท่ัวกัน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณา

จากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ

การโอน ยาย ขององคการบริหารสวนตําบล  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผย
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได

๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
การรับ – จายเงิน หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
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โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบ
กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมี
กระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน

๓. วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
๒. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ

ได
๓. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
๔. ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไข

การทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๕. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอยางตอเนื่อง
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
๒. มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๓. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
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การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอย จึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ  จัดทํา
ใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได  สําหรับการใชประโยชนใน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ัง
การเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือใหการรับ จายเงินและ
การใชประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ –
รายจายขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
๔. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๕. วิธีการดําเนินการ

- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีประชาชน

เขารวมเปนกรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ใหประชาชนทราบ

ชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซด ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาย เม่ือสิ้นปงบประมาณ
๖. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๙. ตัวช้ีวัด

มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน
๑๐. ผลลัพธ

ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวน
ตําบลกระดังงา  ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ

โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัด ซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบ
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มีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงได
ดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน  เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง  สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับ
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการ
ท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและ
เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๓.๒ เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
กระดังงาใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
๔. เปาหมาย

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖.วิธีดําเนินการ

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางไดแก กรรมการตรวจการจาง

๖.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๓ มิไดกําหนดใหมีการ
แตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ใหความสําคัญในการมี
ตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวม
รับผิดหากเกิดความเสียหาย

๖.๓ จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือให
เจาหนาท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการ
จางอยางละเอียดและถูกตอง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
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๑๐. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  มีความโปรงใส  โดยมีตัวแทน

ประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาทุจริตคอรรัปชั่น
โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมี
ความสําคัญท่ีจะบริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และเขาใจเงื่อนไขขอกําหนดท่ีระบุไวใน
สัญญาเปนอยางดี  เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ี ความรับผิดชอบ
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป.
หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจ
การจาง ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส
จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมี
ความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
๓. วัตถุประสงค

เพ่ือใหปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจาง
อยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ
๔. เปาหมาย

คณะกรรมการตรวจการจาง
๕. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖.วิธีดําเนินการ

๖.๑ เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ
๖.๒ จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง
๖.๓ ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐. ผลลัพธ
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวของ
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๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว

โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : โครงการใหความรูดานระเบียบกฎหมายทองถิ่นผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล

ตามท่ีรัฐบาล ไดมีนโยบายเพ่ือเอาชนะปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น โดยกําหนดใหเปนวาระ
แหงชาติ  รวมท้ังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีนโยบายในการปลูกจิตสํานึก
คุณธรรม  จริยธรรม  วินัย และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดย
การสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริหารราชการดวยความโปรงใสพรอมรับการตรวจสอบจาก
ทุกภาคสวนเปนไปตามอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ และหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองซึ่งรวมถึงสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินนั้น

ดังนั้น  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ในการสงเสริมใหทองถ่ินปลอดทุจริตคอรัปชั่นองคการบริหารสวนตําบลกระดังงาจึง
ไดจัดทําโครงการดังกลาวข้ึนมาเพ่ือใหขาราชการทุกประเภทและทุกระดับไดตระหนักถึงความเสียหายอันเกิดจาก
การทุจริต
๓. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ใหแก
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกประเภท

๒. เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางทุกประเภท มีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการ
ปฏิบัติงาน

๓. เพ่ือสรางระบบปองกันและเตือนภัยภายในองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
และสําหรับงานท่ีมีโอกาสและชองทางท่ีสุมเลี่ยงตอการทุจริต
๔. เปาหมาย

ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก คณะผูบริหาร
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง จํานวน ๕๕ คน
๕. วิธีการดําเนินการ

๑. เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
๒. ประสานงานหนวยงานเพ่ือขอความอนุเคราะหวิทยากรในการใหความรูแกผูเขารับการ

อบรม
๓. ดําเนินการจัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

เพ่ือเรียนรูทําความเขาใจในระเบียบตาง ๆ นําไปใชในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
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ตําบล  อีกท้ังนําความรูดังกลาวไปพัฒนาศักยภาพของชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสูระบบการตรวจสอบภาคจาก
ประชาชน

๔. ประเมินผลการจัดการอบรมจากผูเขารวมการอบรมโดยใชแบบสอบถาม  หรือวิธีอ่ืนตามความ
เหมาะสม
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๗. สถานท่ีดําเนินการ

ณ  หองประชุมท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๘. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๙. งบประมาณ
๓๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน

จางทุกประเภท มีจิตสํานกึและคานิยมความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง
๒. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน

จางทุกประเภท มีความรูความเขาเขาใจเก่ียวกับระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
จัดซื้อ/จัดจางใหมีการใชจายงบประมาณ การดําเนินงานทุกกิจกรรมอยางถูกตองสอดคลองกับระเบียบกฎหมาย
ตาง ๆ

๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ:กิจกรรมสงเสริมสมาชิกทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
เปนกลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แต
ถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปตามความเรียบรอย และถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการ
เปนหนวยงานตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
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๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๓.๒ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
๓.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน

๔. เปาหมาย
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  จํานวน ๒๓ คน

๕. พื้นท่ีดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖. วิธีการดําเนินงาน
๖.๑ จัดคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกทองถ่ินใชสําหรับการประชุม
๖.๒ แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ เชน การ

จัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ

๖.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ผลลัพธ

๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ีและรวมตรวจสอบการปฏิบัติ งานของ
ฝายบริหาร

๑๐.๒ การปฏิบัติงานตางๆมีความโปรงใส ตรวจสอบ
โครงการท่ี๒
๑.ช่ือโครงการ : กรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลายผายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชนตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล
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องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน
เก่ียวกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ทองถ่ินในเรื่องตางๆเพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติ
หนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน
๓.วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีสวนรวมในการทํางาน

๓.๒ เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๓.๓ เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

๔. เปาหมาย
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  จํานวน ๒๓ คน

๕.พื้นท่ีดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖.วิธีดําเนินงาน
๖.๑ แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานใน

เรื่องตาง ๆ เชน
- แตงตั้งคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน ๒ คน
- แตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑ ศูนย  รวม ๕ คน
๖.๒ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูล

แจงในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชน
ไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐. ผลลัพธ

การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต

๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชน
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ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายนกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือ
วามีการกระทําคอรรัปชัน่การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหนวยงานภาครัฐ  ท้ังนี้  เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทํา
ใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา  และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล

๓. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูนําหมูบาน/ชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๕.พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๖.วิธีดําเนินการ
๖.๑ เชิญผูนําหมูบาน/ชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการ

คอรรัปชัน
๖.๒ เชิญผูนําหมูบาน/ชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชัน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๗.ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๘.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙.ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ ผูนําหมูบาน/ชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอรรัปชันได

๑๐.๒ มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวัง
การคอรรัปชันในระดับตําบล

โครงการท่ี ๒
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก
จําเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปน
เครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวน
ในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต

๔.เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๕.พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖.วิธีดําเนินการ

๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖.๓ จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)

๘.งบประมาณดําเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
๑๐.๒ นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

โครงการท่ี ๑
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธี
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การ
จัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร  ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปราม
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การทุจริตซึ่งมุนเนนในการสรางจิตสํานึก  คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับ
ทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินให
มีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆดานในการ
รวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปน
สิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลกระดังงาในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปน
สิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและทุจริตใหมีความเขมแข็ง
๓.วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
๓.๒ เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน  ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหา

การทุจริต
๓.๓ เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล

กระดังงา
๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน  ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงา เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันแรทุจริตรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลกระดังงา
๕. สถานท่ีดําเนินการ

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา
๖. วิธีดําเนินการ

๑. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชน รวมเปน
เครือขายดานการปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๒. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร  สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง
บริเวณใกลเคียง  โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย

๓. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลกระดังงาในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ
รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต

๔. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือ
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ปองกันการทุจริต
๕. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกระดังงากับบุคคล

องคกรสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย
๗. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
๑. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
๒. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
๓. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล

กระดังงา
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