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ส่วนที่ 1

๒

ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ ยงของการทุจริตที่มีอยู่ ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจาราาว่าการควบคุมลละการปอองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปจจจุบันมี
ประสิทธิภาพลละประสิทธิผลหรือไม่
การทุจ ริตในระดั บท้องถิ่น พบว่าปจจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้ลก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลม้ว่าโดยหลักการลล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลต่ในทางปฏิบัติทา
ให้ลนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาลนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาา การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ลละการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปจญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบลละกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษาะปจญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจลละขาดคุาธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษาะปจญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษาะปจญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษาะปจญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี ลละอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส ลม้ว่าในปจจจุบันมีหน่วยงานลละกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปอองกันลละปราบปรามการทุจริตลต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มลข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม ลละอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการ
ทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็ น ที่ยอมรับ ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่ งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้ คนใน
ปจจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นลรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีลนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปจจจุบันมีรูปลบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกราีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้ลก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนลก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
๓

ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปลบบของการผูกขาด ได้ลก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
ลละโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปจจจัยหนึ่งที่ทาให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องลสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองลละครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราา ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุาธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็ น เครื่ องวัดความดีของคน ลต่ในปจ จ จุ บัน พบว่า คนมีความละอายต่อ บาปลละเกรงกลั วบาปน้ อยลง ลละมี
ความเห็นลก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองลต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปจจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาลหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญลละบาป ลละไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปจจจุ บัน ปจ ญหาการทุจริต คอร์รัปชั นในประเทศไทยถือเป็นปจญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี ความรุนลรงลละ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นลละส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปจญหาลาดับต้น ๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมลละการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์ กรที่
เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันลละมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อลละรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระลสการกระจายอานาจลละความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่ นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษา์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษา์ คอร์รัปชัน
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่ งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่ า ผลคะลนนของประเทศไทยระหว่ างปี 2555 –
2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะลนน จากคะลนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก ลละ
เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ลละประเทศมาเลเซีย ลละล่าสุดพบว่าผลคะลนนของประเทศ
ไทยปี 2559 ลดลง 3 คะลนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศ
ไทย เป็นประเทศที่มีปจญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
ลม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ลสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปอองกันการ
ทุจ ริ ต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคี ภ ายใต้ อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่าด้ วยการต่อ ต้านการทุ จริต ( United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคาะกรรมการปอ องกันปราบปรามการทุจริตลห่ งชาติ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปอองกันลละ
ปราบปรามการทุจริตมาลล้ว 3 ฉบับ ลต่ปจญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีลนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทา
ให้การทุจริตเป็นปจญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปจจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานความสัมพันธ์ลนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องลละพวกพ้อง ยึดติดกับกระลสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินลละมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้
ว่าเป็นปจญหาที่ฝจงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งลต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมลละวัฒนธรรมไทยไปลล้ว
๔

ผนวกกับปจจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูราาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่ งผลให้การทางานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มลข็ง
ปจ จจุ บั น ยุท ธศาสตร์ช าติ ว่าด้วยการปอองกันลละปราบปรามการทุจริตที่ใช้ อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึง่ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุาธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปลบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติลละประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีลละเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปอาหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะลนนจะสูงขึ้น ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐลละประชาชนต้องมีพฤติกรรมลตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปจจจุบัน ไม่ใช้ตาลหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปอองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกลละกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะลนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปอองกันลละปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมา์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปอองกันลละปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักลละให้ความสาคัญกับ การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาลผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นลบบ ด้านการปอองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อกาหนดลนวทางการขับเคลื่อนด้านการปอองกันลละ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ลละเปอาหมายของการปอองกันลละปราบปรามการทุจริตอย่างลท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธาราะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ าย
บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) ลละตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิ บัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้ าราชการฝ่ า ยการเมื อ ง ข้ าราชการฝ่ ายบริ ห าร บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง
ประชาชนในท้องถิ่นมี จิตสานึกลละความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขลก่ประชาชน
๕

ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันลห่งผลประโยชน์
ลละลสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปอองกันปจญหาเกี่ยวกับ การทุจริตลละประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธาราะลละภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลละตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มลข็งในการตรวจสอบ ควบคุมลละถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตลละประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม ลละอุดมการา์ในการต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption) จากการปลู ก ฝจ งหลั กคุ า ธรรม จริยธรรม หลั ก ธรรมาภิ บ าล รวมถึ งหลั กเศรษฐกิจ พอเพี ยงที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานลละชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมลละตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งลต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึ งร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มลข็งในการเฝอาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในลละภายนอกองค์กรที่มีความเข้มลข็งในการเฝอาระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจ ริตลละประพฤติมิชอบ จนเป็ น ที่ยอมรับจากทุกภาคส่ วนให้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นลบบ ด้านการ
ปอองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจลละให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝอาระวังการทุจริตที่เข้มลข็งอย่างยั่งยืน

๖

ส่วนที่ 2

๗

ส่วนที่ 2
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
1 .1 ก า ร ส ร้ า ง
สังคมที่ไม่ทนต่อ จิ ต ส านึ ก ลละความ
การทุจริต
ตระหนักลก่บุ คลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
การเมื อ งฝ่า ยบริห าร
ข้ า ราชการการเมื อ ง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น ลละ
ฝ่ า ย ป ร ะ จ า ข อ ง
องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น

1.2 การสร้าง
จิตสานึกลละความ
ตระหนักลก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.1.1 (1) โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.1 (2) โครงการส่งเสริมคุาธรรมลละ
จริยธรรมในการปอองกันการทุจริต
1.1.1 (3) โครงการฝึกอบรมคุาธรรม
จริยธรรม ลก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลละ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบั บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1) กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
2) โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ลละสิ่งลวดล้อม
3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ลละผักสวนครัว
4) โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามลนว
พระราชดาริ
5) โครงการส่งเสริมอาชีพ ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2564
งบประมาณ(บาท)
10,000

หมายเหตุ

30,000
30,000

-

30,000
20,000
50,000
100,000
100,000

1.3 การสร้าง
จิตสานึกลละความ
ตระหนักลก่เด็กลละ
เยาวชน
มิติที่ 1
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

รวม
2.1 ลสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

1) โครงการอบรมจริยธรรมในโรงเรียนตา
ดีกา
2) โครงการค่ายคุาธรรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน
1 มาตรการ 2 กิจกรรม
9 โครงการ
กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

80,000
100,000

550,000
-

๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคาสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลละ
หัวหน้าส่วนราชการ
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใส
ในการพิจาราาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 (1) กิจกรรม “การพัฒนาลผนลละ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”
2.2.2 (2) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาา”
2.2.2 (3) โครงการเผยลพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2.2.3 (1) โครงการจ้างสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจลละใช้
อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอนลละ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

2.4 การเชิดชูเกียรติ

2.4.1 (1) โครงการ 1 คน 1 ความดี

ปี 2564
งบประมาณ(บาท)
-

หมายเหตุ

-

30,000

-

30,000

๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุาลก่คาะกรรมการชุมชน
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2564
งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ

-

2.5 มาตรการจัดการ
ในกราีได้ทราบหรือ
รับลจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

รวม
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีลละ
เผยลพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกลก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเปาะเส้ง”
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูลล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้ง
2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐลละองค์กร
อิสระ”
2.5.2 (3) มาตรการ “ลต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน”
2.5.3 (1) มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กราีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ว่าทุจริตลละ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”

-

7 มาตรการ 9 กิจกรรม
4 โครงการ
3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเปาะเส้งให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540”
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยลพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญลละหลากหลาย”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง”
3.1.3 (2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์

60,000

-

-

-

-

-

-

๑๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2 การรับฟจงความ
คิดเห็น การรับลละ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

3.2.1 (1) โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน
3.2.2 (1) กิจกรรมการดาเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้ง
3.2.3 (1) โครงการการจัดทาตู้รับฟจง
ข้อคิดเห็นลละลจ้งเหตุทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 3

รวม

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบลละรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คาะกรรมการ
ตรวจเงินลผ่นดิน
กาหนด

3.3.1 (1) มาตรการลต่งตั้งคาะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาลผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง3.3.1 (2)
โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้ นลละ
ประชาคมตาบล ประจาปี
3.3.2 (1) มาตรการลต่งตั้งตัวลทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคาะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง3.3.3 (1) มาตรการตรวจสอบ
โดยคาะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกาฑ์ลละวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดอี งค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้ง
6 มาตรการ 2 กิจกรรม
4 โครงการ
4.1.1 (1) โครงการจัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
4.1.2 (2) มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน
ตาบลเปาะเส้ง

ปี 2564
งบประมาณ(บาท)
-

หมายเหตุ

5,000

-

15,000
-

25,000
-

๑๑

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่ น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูลลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุลต่งตั้ง
การโอน ย้าย
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จ่าย ลละการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวลทน
ชุมชน

ปี 2564
งบประมาณ(บาท)
-

หมายเหตุ

-

-

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร ลละ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริมลละ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

10,000

-

-

มิติที่ 4

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) ลละ
บูราาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
รวม

4.4.1 (1) มาตรการการส่งเสริมลละ
พัฒนาเครือข่ายด้านการปอองกันการทุจริต
4.4.2 (1) กิจกรรมรารงค์ต่อต้านการ
ทุจริต

-

3 มาตรการ 8 กิจกรรม
4 โครงการ

10,000

-

๑๒

ส่วนที่ 3

๑๓

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารลละการปฏิบัติงานจะต้อง
มีความสุจริต โปร่งใส ลละสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการทางานลละความรับผิดชอบต่อหน้าที่ข อง
ตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุาธรรมลละจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลละนาไปสู่การ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถลก้ปจญหาความขัดลย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปจญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปจญหาเรื้อรังทีม่ ีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปอองกันลละลก้ไขปจญหาการทุจริตคอร์
รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการา์วิกฤติปจญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่า
การที่จะทาให้ปจญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงลละหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูก
จิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนลปลงค่ านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบลละการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพลละประประสิทธิผล ลละการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นลนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญลห่งราชอาาาจักรไทยฉบับปจจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นลนวทางการปฏิรูปการ
บริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาาเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนลปลงไปในทางที่ดีขึ้นลล้ว ลต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นลนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รภาครั ฐ นั้ น ปจ จ จุ บั น ยั งคงอยู่ บ นความหลากหลายในองค์ ป ระกอบหลั ก ของธรรมาภิ บ าลซึ่ ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบลละการตรวจสอบได้
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ลละหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจาราาคัดเลือกนา
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับ หน่วยงานหรืองค์กร
ใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเปอาหมาย วัตถุประสงค์ลนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองลละสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จึง
จัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุาธรรม ลละจริยธรรม
๑๔

2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจลละให้ความสาคัญกับการปอองกันลละปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักลละลนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลละสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานลละการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรสามารถน าองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการท างานให้ กั บ องค์ ก รได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลลละพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ ลละผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางลผนลละจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการลละหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมลละรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุาธรรม ลละจริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจลละให้ความสาคัญกับการปอองกันลละปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
(Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักลละลนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลละสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการทางานลละการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาลละขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จ ทั้งด้าน
คุาภาพ ประสิทธิภาพลละประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสาเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มี
คุาภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการา์มีความรู้ลละเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาท
ให้กระทาหน้าที่ใดๆ ลล้ว ย่อมสามารถลสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องลละเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้ อ ยความสามารถ ไร้อุ ด มการา์ ไม่ มี ทั ก ษะหรื อ ประสบการา์ ที่ จ าเป็ น ในการท างาน ย่ อ มท าให้ อ งค์ ก รนั้ น ๆ ด้ อ ยพั ฒ นาหรื อ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะลละประสบการา์การทางานสูงลล้ว ย่อมมีคุาธรรม
จริยธรรมในการปอองกันการทุจริต มีจรรยาบรรา ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุาลักษาะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงาน
๑๕

ตามตาลหน่ง หน้าที่ลละบทบาทลห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุาธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุาา เอื้อ เฟื้อเผื่อลผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อน
ร่วมงานลละผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนลละประเทศชาติลล้ว ย่อมนาพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปอองกันการทุจริต ลละสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการลห่งธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุาธรรมลละจริยธรรมในการปอองกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมลละสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคาะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการลละพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชน
ทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักทางศาสนา สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต ลละการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายลละข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรา
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาลละต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา
2.2 เพื่อให้บคุ ลากรสามารถนาหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานลละการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมลละเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับ
บริการลละต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุาธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ลก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
4. กลุ่มเป้าหมาย
คาะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
6.1 ติดต่อประสานลละขอความร่วมมือผู้นาศาสนา
6.2 ชี้ลจงรายละเอียดลละวางลผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการลละหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการลละหลักสูตร เพื่อพิจาราาปรับปรุงลละลก้ไขให้ถูกต้องลละเกิดความเหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดลละประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรลละประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาอย่างลท้จริง
10.2 บุคลากรลละประชาชนสามารถนาหลักศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานลละการดาเนินชีวิตได้อย่างลท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรลละประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ลละเจตคติต่อองค์กรต่อการทางาน ต่อ
เพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการลละต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี

๑๖

ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนู ญ ลห่ งราชอาาาจักรไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 มาตรา 279 บั ญ ญั ติ ให้ มีป ระมวลจริยธรรม เพื่ อกาหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาลหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐลต่ละประเภท โดยให้มีกลไกลละระบบใน
การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลละประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ซึ่งหัวใจสาคัญของ
การทางานร่วมกันเป็นหมู่คาะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุาธรรม จริยธรรม เพราะคุาธรรมลละจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ
อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ลละต่อสังคม ซึ่งถ้ าบุคลากรทุกคนที่ทางานร่วมกันมีคุาธรรมลละจริยธรรม
ประจาใจของตนเองลล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี ลละมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ลละผู้มา
รับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นลละไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่น
ปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดีเด่นลละที่ดี ด้านการปอองกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2564 ลละเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมทั้งในด้านคน ได้ลก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น ลละข้าราชการฝ่าย
ประจา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทาโครงการอบรมคุาธรรม ลละจริยธรรม ลก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลละพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้งดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกลละปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกลละความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขลก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกลละความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกลละความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันลห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลละพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุาธรรมลละจริยธรรมลก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลละพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง โดยเชิญวิทยากรที่
มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ลละประสบการา์ต่างๆ ในการปลู กลละปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติ
ปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุาธรรม ลละจริยธรรม ลละมีการศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ลบบ
ประเมินเป็นตัวชี้วัด ลละต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ากว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์
๑๗

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลละพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ลละประพฤติ
ปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม

1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง พ.ศ. 2564
โดยกาหนดกลไกลละระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้
ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายลรงลห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศ
คาะกรรมการพนักงานส่วนตาบล กาหนดให้พนักงาน ลูกจ้างประจา ลละพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมลละประเทศชาติ อานวยความสะดวกลละให้บริการลก่ประชาชนตาม
หลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้ลก่ ยึดมั่นในคุาธรรมลละจริยธรรม,
มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ลละรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ลละไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ลละถูกกฎหมาย, ให้บริการลก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย ลละไม่เลือกปฏิบัต,ิ ให้ข้อมูล
ข่าวสารลก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ลละไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุาภาพโปร่งใส ลละ
ตรวจสอบได้, ยึด มั่น ในระบอบประชาธิปไตยอั น มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็ น ประมุข ลละยึ ดมั่ นในหลัก จรรยาวิชาชีพ ขององค์ก ร
นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดลนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกราีการเรี่ยไร ลละกราี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการลสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ
โดยอาศัยตาลหน่งหน้าที่ลละไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนลละประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
สานั กงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวัน ที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง องค์การบริหารส่ วนตาบลเปาะเส้ง ควรน าลนวทางการ
ดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นลนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานลละเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองลละฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุาธรรม จริ ยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันลห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนลละเป็น
สากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการลละลนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรลละระดับบุคคลลละเป็นเครื่องมือ
การตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุาธรรม จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพลละประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปลบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจลก่ผู้รับบริการลละประชาชนทั่วไป
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรลละข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบ
ความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนลละต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อปอองกันการลสวงหาประโยชน์โดยมิชอบลละความขัดลย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คาะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลละพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
๑๘

องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยลพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็นลนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบลละกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงลละมีประสิทธิภาพ
2. เผยลพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเปิดเผยเป็นการทั่วไปลก่สาธาราชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้ลละร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคาะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตาม
เกาฑ์มาตรฐานความโปร่งใสลละตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด อบต.
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คาะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง

1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเปาะเส้ง
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการา์หรือารกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตาลหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดลต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
คานึงถึงผลประโยชน์สาธาราะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) ลต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการา์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ ลละมีการใช้อิทธิพลตามอานาจ
หน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปลบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น ลต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้
อาทิการลต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาลหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ลละบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดลย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนลละผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาา พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุาธรรมลละความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงาน
ควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปอองกันผลประโยชน์ทับซ้อนลก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปอองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปอองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ลก่
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง เพื่อปอองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปอองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลเปาะเส้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุาธรรม
จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๙

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจลก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปอองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมลละวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการลละเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้ง 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการลละเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีจิตสานึก ค่านิยม ลละวัฒนธรรมเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุาธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็น
ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลลละพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน ลละให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลลละพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตาบลลละพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ลละมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ตาบลเปาะเส้ง ประจาปี 2564
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปจจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนลปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทาให้อุาหภูมิโลก
สูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการา์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความลห้ง
ลล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวลละหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัด
ไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมื อกันปอองกันลละลก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปจญหาที่สาคัญส่งผล
กระทบต่อคุาภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคลละระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการลก้ไข
ปจญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นลหล่งดูดซับก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลหล่งกรองมลพิษ ลละผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้ง
เป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุาหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อ
เป็นการลก้ไขปจญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จึงได้จัดทาโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่
ตาบลเปาะเส้ง ประจาปี 2564” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลก้ไขปจญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified
City) ลละร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธาราสุขลละสิ่งลวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
๒๐

เปาะเส้ง จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนลละพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลเปาะเส้งเพื่อให้เกิดความร่มรื่นลก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุาภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุาค่าของสิ่งลวดล้อม ลละรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธาราะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลก้ไขปจญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตาบลเปาะเส้ง
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มีลละลด
ภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นลละคลายร้อนลก่ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน 200 ต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธาราะในเขตตาบลเปาะเส้ง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ลละประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วม
กิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ลละประชาชนในท้องถิ่น
6.5 ดูลลรักษาลละติดตามผลโดยกองการศึกษา ศาสนา ลละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา ลละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติลละสิ่งลวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ลละสิ่งลวดล้อมที่ดีลละช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูลลรักษาทรัพยากรธรรมชาติลละสิ่งลวดล้อม
10.4 ทาให้เยาวชนลละกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นลนวทางในการสร้างความสามัคคีลละสร้างความร่มรื่นในชุมชน

ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก ลต่การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่ม
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปจจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งลวดล้อมลละ
ระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐลละภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่ม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวลละสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปจญหาปริมาาป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาาป่าไม้ของประเทศไทยให้ มากขึ้นอย่างมั่นคงลละยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายลละ
๒๑

ประหยัดในการดาเนินงาน คือ ลนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง
เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ลก่ ปลูกไม้ให้พอ
อยู่ พอกิน พอใช้ ลละระบบนิเวศน์ “พออยู”่ หมายถึง
ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยลละจาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูก
พืชเกษตรเพื่ อการกินลละสมุน ไพร “พอใช้ ” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงลละพลังงาน เช่น ไม้ ฟืน ลละไม้ไผ่ เป็น ต้น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามลนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึง
หน้าที่ลละความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติลละสิ่งลวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติลละสิ่งลวดล้อมในชุมชนลละในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูลลรักษาทรัพยากรธรรมชาติลละสิ่งลวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธาราะ สร้างความสามัคคี ลละสร้างกลุ่มอาสาสมัครลละพิทักษ์สิ่งลวดล้อมในชุมชนเพิ่ มมาก
ขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกต้นไม้ลละปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จานวน 4 หมู่บ้าน โดยปลูก
พันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก ลละพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น
4.2 ดูลล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพลหล่งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
จานวน 4 หมู่บ้าน ลละพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งโดยบูราาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ลละองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คาะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้งพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ผู้นาชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้ลก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กลละเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ลละ
องค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธาราะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ลละลหล่งน้า คู คลอง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้ลจงความเป็นมาลละลนวทางการดาเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน)
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมลละการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งลวดล้อมประจาชุมชน (กลุ่มย่อยลต่ละชุมชน)
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งลวดล้อมประจาชุมชน (กลุ่มย่อยลต่ละชุมชน)
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในลม่น้าคูคลอง ทาความสะอาดถนนลละ
พื้นที่สาธาราะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนลละในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลละอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่า
พักผ่อนหย่อนใจลละเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนลละชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลละ
สิ่งลวดล้อม เพื่อเป็นกราีตัวอย่างให้ลก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธาราสุขลละสิ่งลวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
๒๒

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลละสิ่งลวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติลละสิ่งลวดล้อมใน
ชุมชนมีมากขึ้น

ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปจจจุบันปจญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลมีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ลละอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ้น โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของโรงพยาบาลเพื่อให้
รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาาในการดาเนินการเป็นอันมาก ลละเป็นการลก้ปจญหาที่ปลายเหตุ
เนื่องจากต้นเหตุของปจญหาสุขภาพที่สาคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษาะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือ
ผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกาจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อเหตุผลทางการค้าลละพาาิชย์ ทาให้สารเคมีที่
เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง ลนวทางในการปอองกันปจญหาที่เป็นการลก้ที่ต้นเหตุลบบยั่งยืน คือการให้
สุขศึกษาลก่ประชาชน ลละการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การปลูกผักรับประทานเองลบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์ ลต่
กระนั้นสาหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปจญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชนบ้านสวน
พอเพียงตระหนักในปจญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลลกเปลี่ยนความรู้ลละนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
3.2 เพื่ออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง ลละขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้
3.3 เพื่อพัฒนาลละปรับปรุงคุาภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะลก่การเกษตรลบบพอเพียงโดยปราศจากการใช้สารเคมีสงเคราะห์
ใดๆ
3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจลละใช้ลนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง
4.2 ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขั้นเตรียมการ
- มีการวางลผนการให้ความรู้ ลบ่งกลุ่มย่อย ลบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างลรงจูงใจ
- บางกลุ่มย่อย ลบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน
6.2 ขั้นปฏิบัติ
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกลละดูลลผักอินทรีย์ เพื่อให้สมาชิกที่ร่วม
โครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ
- ลจกจ่ายลละลลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก
- กระตุ้นการนาเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการลลกเปลี่ยน ลละถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันลละกัน
- จัดให้มีการนาเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
6.3 ขั้นประเมินผล
- การนาเสนอผลงานที่กาลังเพาะปลูก ลละ ผลผลิตที่สาเร็จลล้ว
๒๓

- มีการสารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค (จานวนครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ)
- ปริมาาลละคุาภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น
- ขั้นปรับปรุงลละพัฒนา
- มีการสรุปปจญหาที่ได้ จากการดาเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล ลละหาลนวทางลก้ไขร่วมกัน
- ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวสาหรับให้บริการสมาชิก
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้ลละนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์
10.2 สมาชิกสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง
10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุาภาพดี ลละปลอดสารพิษ
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามลนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองลละเกิดการลบ่งปจน

ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามลนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามลนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานลนวทางการดาเนินงาน
ให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางลผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือลก้ไขปจญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสลละยากจน
ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องลรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พอ
อยู่ พอกิ น ” ลละขาะเดี ยวกั นก็เป็น การปู พื้ นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้ น โครงการอันเนื่อ งมาจาก
พระราชดาริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒ นาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล
ทุรกันดารลละยากจนอย่างลท้จริง โดยมีหลักการสาคัญคือ การลก้ไขปจญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด
การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ ลละเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปจญหา ลละความต้องการของชุมชน สามารถวางลผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ลละความ
พร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการลบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีลนวทางตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาประยุกต์เผยลพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคม
ลละประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตาบลเปาะเส้ง
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในตาบลเปาะเส้ง
3.3 สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3.4 สามารถนาเห็ดไปลปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ
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3.5 สร้างลนวคิดตามลนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนลละผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตาบลเปาะเส้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปอาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 – กันยายน พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลปรรูปเห็ด
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรู้ลละเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมจริยธรรมในโรงเรียนตาดีกา
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปจจจุบันโลกมีการเปลี่ยนลปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ เด็กลละเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระลส
ค่านิยมโลกตะวันตก เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้ าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความ
มั่นคงลละสามารถลก้ปจญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีลนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครีย ดจนอาจจะลก้ปจญหา
ด้วยวิธีที่ผิด หรือลก้ปจญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด
เด็กลละเยาวชนคือพลังสาคัญ ในการพัฒ นาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสาคัญ ที่
สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กลละเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์
มีพ ลั งลละศั ก ยภาพมาก การกระตุ้ น ให้ เด็ ก ลละเยาวชนกล้าคิ ด กล้ าท า กล้ าลสดงออกในสิ่งที่ ดี พั ฒ นาศัก ยภาพลละพลังในเชิ ง
สร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุาค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนลปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปจญหา
ให้กับสังคม ลต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุาค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าลละมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้ลละศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม ลละมี
ค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
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โครงการอบรมจริยธรรมในโรงเรียนตาดี กา เป็นโครงการที่ช่วยพัฒ นาเด็กลละเยาวชนโดยการพัฒ นาจิตใจลละปลูกฝจง
จริยธรรม คุาธรรม ลละศีลธรรม ตามหลักศาสนาอันเป็นลนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต “เก่ง ดี ลละมี
ความสุ ข” เพื่ อให้ เด็ก ลละเยาวชนที่ นาหลัก คาสอนที่รับ ไปประยุก ต์ใช้ ชีวิต ประจ าวัน คื อการพั ฒ นากาย โดยการลสดงออกทาง
กิริยามารยาท มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวลละบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลลละประกอบอาชีพที่
สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรา์ทั้งคุาภาพจิต พลังจิตลละสุขภาพจิต ลละสุดท้ายการพัฒนาปจญญา ให้เกิดปจญญาในการรู้จริง
รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปจจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการปอองกัน รู้วิธีลก้ไขปจญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุาธรรม ให้เป็นผู้มี
ชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นาพาชีวิตสู่ความสาเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองลละประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทลละมีโอกาสฝึกปฏิบัตทิ ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คาะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อลผ่ ลละการรู้จักลบ่งปจนซึ่งกันลละกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมา์ลละการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก ลละตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองลละการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธาราะ มีระเบียบวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกาในตาบลเปาะเส้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นทีม่ ัสยิดในเขตตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจาราาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคาะวิทยากร ลละประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 ลต่งตั้งคาะกรรมการดาเนินงานลละประชุมชี้ลจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามลละประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
80,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาลละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมา์ สังคมลละสติปจญญาลก่เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน
๒๖

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การเปลี่ยนลปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระลสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนใน
ศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงลละสามารถ
ลก้ไขปจญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีลนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะลก้ปจญหาด้วยวิธีที่ผิด หรือ
ลก้ปจญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กลละเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคน
ที่มีพลังอันสาคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กลละเยาวชนเป็นวัยที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีพลังลละศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กลละเยาวชน กล้าคิด กล้าทา กล้าลสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพ
ลละพลังในเชิงสร้างสรรค์ ลละส่งเสริมให้เป็นคนที่มีคุาธรรม มีความซื่ อสัตย์สุจริต มีสติปจญญา มีความอดทน รอบคอบในการดาเนิน
ชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุาค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนลปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปจญหา
ให้กับสังคม ลต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุาค่า เป็น พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าลละมั่นคงของชาติ เด็กลละเยาวชนจึงต้องมีความรู้ลละศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม
ลละมีค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลลละองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ลก้ ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับลห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ลละวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดลผนลละขั้นตอนการกระจายอานาจลละ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธาราะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข้อ 11 การบารุงรักษา
ศิลปะ จารีต ประเพาี ภูมิปจญญาท้องถิ่น ลละวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
กองการศึกษา ศาสนา ลละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จึงได้จัดทาโครงการค่ายคุาธรรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเด็กลละเยาวชน โดยการพัฒนาลละปลูกฝจงจิตสานึกจริยธรรม คุาธรรม ลละศีลธรรม ตามหลัก
ศาสนาอันเป็นลนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เด็กลละเยาวชนนาหลักคาสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กลละเยาวชนเข้าใจหลักคาสอนในศาสนา ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตลละนาหลักไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
3.2 เพื่อให้เด็กลละเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักศาสนา เป็นลบบอย่างที่ดีในสังคม
3.3 เพื่อพัฒนาคุาภาพชีวิตตามหลักคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขลละเหมาะสม
3.4 เพื่อปลูกฝจงค่านิยมลละพัฒนาจิตสานึกที่ดีงาม มีคุาธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองลละสังคม
ลละประเทศชาติบ้านเมือง
4. เป้าหมาย
เด็กลละเยาวชนในเปาะเส้ง จานวน 80 คน
5. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนในเขตตาบลเปาะเส้ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2564
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ร่วมกับโรงเรียนในเขตตาบลเปาะเส้ง
8. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กาหนดลนวทางในการดาเนินการ
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ได้รับทราบ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการดาเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นลนวทางปฏิบัติในปีต่อไป
๒๗

9. งบประมาณ
100,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เด็กลละเยาวชนในเปาะเส้ง เข้าใจหลั กคาสอนในศาสนา ที่ จาเป็ น ต่อ การด าเนิ น ชีวิตลละน าหลั กธรรมไปปฏิบั ติใน
ชีวิตประจาวัน
2. เด็กลละเยาวชนในเปาะเส้ง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักศาสนา ลละเป็นลบบอย่างที่ดีในสังคม
3. พัฒนาคุาภาพชีวิตตามหลักคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขลละเหมาะสม
4. ปลูกฝจงค่านิยม มีจิตสานึกที่ดี มีคุาธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ลละสังคม

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คาะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอองกันลละปราบปรามการทุจริตมาลล้ว 3 ฉบับ ปจจจุบันที่ใช้อยู่
เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุาธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปลบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทั ก ษ์รัก ษาผลประโยชน์ ของชาติ ลละประชาชนเพื่ อให้ ป ระเทศไทยมี ศักดิ์ ศรีลละเกียรติ ภูมิ ในด้านความโปร่ งใสทั ดเที ยมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปอาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะลนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐลละประชาชนต้องมีพฤติกรรมลตกต่าง
จากที่ เป็ น อยู่ในปจ จจุบั น ไม่ใช้ต าลหน่ งหน้ าที่ ในทางทุ จริต ประพฤติมิ ชอบ โดยได้ กาหนดยุท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานออกเป็ น 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปอองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกลละกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะลนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นลละเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธาราะลละกิจกรรมสาธาราะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระลก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักลห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมา์ของประชาชนในท้องถิ่น ลละส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
บริการสาธาราะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจลก้ไขปจญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูลลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้
เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด ลละต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปจ ญ หาการทุจริตในองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อ งที่มีค าครหา ที่ ได้สร้างความขมขื่นใจให้ ลก่
คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจาราาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นประกอบกับมี
ปจจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุาธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือด
หายไป ลละหากจะว่ากัน ไปลล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ ก็สามารถเกิดขึ้น กับคนทางานในหน่ วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกั น
เพียงลต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก ลละมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
๒๘

เป็ น ไปได้ สูงที่ ค นท างานในท้ อ งถิ่ น อาจต้อ งถูก ครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้ าที่ โดยมิ ชอบมากกว่า ลม้ว่ าโอกาสหรือ ช่ องทางที่
คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น ลละมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นลค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องลสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาลผนปฏิบัติการปอองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส
มีความเข้มลข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขลก่ประชาชน
ลละยกระดับมาตรฐานในการปอองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อลสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาลผนปอองกัน
การทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธาราะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 ลผนปฏิบตั ิการปอองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่ วข้อง
6.3 จัดตั้งคาะทางานการจัดทาลผนปฏิบัติการปอองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคาะทางานจัดทาลผนปฏิบัติการปอองกันการทุจริต
6.5 จัดทาลผนปฏิบัติการปอองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้ลผนปฏิบัติการปอองกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามลผนปฏิบตั ิการปอองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธาราะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีลผนปฏิบัติการปอองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปอองกันการทุจริตของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๒๙

- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตติ ามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา ลละพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง เป็นบุคลากรที่มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร ลละประชาชน
การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปจจจัย
สาคัญในการพัฒนางานให้มีคุาภาพ จะต้องมี มาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ลละมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ลละการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างลท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ลละ
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ลละการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกาฑ์ลละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คาะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดเปาะเส้ง เรื่อง หลักเกาฑ์ลละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ประกาศคาะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา ลละพนักงานจ้าง
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุาภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุาธรรม จริยธรรมใน
การทางาน มีความโปร่งใส ลละตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบุคลากรมีรูปลบบ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการปอองกันการทุจริตในการลสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัตริ าชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกาฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ ลต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาลหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศ
คาะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดเปาะเส้ง เรื่อง หลักเกาฑ์ลละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
6.2 นาหลักเกาฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยลพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
๓๐

6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตั ิงานเป็นไปตามาตรฐานลละหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความพึงพอใจต่อระบบลละมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่า
ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถปอองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ลละหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปลบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ใน
การจัดทาบริการสาธาราะให้ลก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดลผนลละขั้นตอนการกระจายอานาจให้ลก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลละหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธาราะลก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปจญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง ลละฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้ บริการ ทาให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ ได้รับ ความสะดวกอัน อาจเป็น สาเหตุ หนึ่งของการกระท าการทุ จริตประพฤติมิชอบในการปฏิบั ติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกาฑ์
ลละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ลละมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนลละเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
ลละได้ รับการตอบสนองความต้องการ การบริห ารงานมีป ระสิท ธิภ าพ คุ้ มค่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล ที่
กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต ลละอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ควบคุมลละรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล ลละเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนตาบล ลละลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให้ ลก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ ได้รับลต่ งตั้งในการสั่งหรือการปฏิ บัติราชการของนายกองค์ การบริห ารส่วนตาบลได้
๓๑

กาหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล ลละลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลรองจากนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ลละรับผิดชอบควบคุมดูลลราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย ลละอานาจ
หน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กาหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายประกอบกับประกาศคาะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกาฑ์ลละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดยะลา
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลด
ขั้นตอนการให้บริการลละไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปอองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุลห่งการทุจริตลละประพฤติมิชอบในตาลหน่ง
หน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ลละหัวหน้าส่วนราชการ
จานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล ลละหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด องค์การ
บริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ลละปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับลละหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือลจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการลละผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการลทนรับทราบลละถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการลทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก ลละลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางลห่งการทุจริต

ลาดับที่ 15
๓๒

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจาราาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิ จาราาความดีความชอบหรือการพิ จาราาเลื่อนขั้น เงิน เดือน เป็ นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบั ติ
ราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นลรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดลรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้งได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจาราาความดีความชอบหรือการพิจาราาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการ
บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญ ชา
ประกอบกับประกาศคาะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเปาะเส้ง เรื่อง หลักเกาฑ์ลละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนตาบล ได้กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งลต่งตั้งคาะกรรมการพิจาราาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจาราาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมลละสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ลต่งตั้งคาะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง โดย
ลต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ลละหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ ลละข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเปาะเส้ง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 ลต่งตั้งคาะกรรมการพิ จาราาเลื่อ นขั้นเงิน เดือ นข้าราชการองค์ก ารบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง โดยประกอบด้วย
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนลละผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ ลละข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคาะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจาราาไว้โ ดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาลละเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานลละความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คาะกรรมการพิจาราากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
รวบรวมลละเสนอผลการพิ จาราากลั่น กรองการประเมินผลการปฏิ บั ติ ราชการให้ ลก่ค าะกรรมการพิ จาราาเลื่อนขั้นเงินเดือ น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6.5 คาะกรรมการพิจาราาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งพิจาราาทบทวนผลการพิจาราา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คาะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตาบลเปาะเส้งเสนอมา โดยใช้หลักเกาฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคาะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเปาะเส้ง เรื่อง หลักเกาฑ์ลละ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน ลละ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
๓๓

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจาราาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอองกันลละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปอองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการปอองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนลละพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปอองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบปอองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการปอองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนลละพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยลพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
๓๔

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธาราะด้วยตนเอง
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ลละการใช้จ่ายเงินลละการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจลละการจัดทาบริการสาธาราะ ลต่ต้องเป็นไปตาม
อานาจหน้าที่ลละกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพลละเกิดประโยชน์สูงสุด
ลก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส ลละสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีลละให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง ลละการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ลละพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกาฑ์ลละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยลละเที่ยงธรรม โดยพิจาราาถึงประโยชน์ลละผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุาภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา ลละประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาาขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพลละ
เกิดประโยชน์สูงสุดลก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยลพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งทุกโครงการลละกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการลละกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปอองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยลพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามลผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ที่ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ลก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
จานวน 4 ช่องทาง ได้ลก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ลละชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยลพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ได้ลก่
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบ
๓๕

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยลพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปจญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธาราะให้ลก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบล ลละหน้าที่ตามพระราชบัญญั ติ
กาหนดลผนลละขั้นตอนการกระจายอานาจให้ลก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลละหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็น
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ลละในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาลผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาาการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ลละการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาร
ธาราะให้ลก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 5 ตาบล ในพื้นที่ 25.50 ตารางกิโลเมตร นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดลก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุา ภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบล ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึ งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบลละประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลละการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกาฑ์ลละวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพลละเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก ลละ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ
สาธาราะ ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุาภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างลละพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการ
สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธาราะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธาราะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้ลก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุข
ของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงลละพัฒนางานด้านบริการให้มีคุาภาพ ลละประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการปอองกันปจญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
๓๖

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด
ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ ลละดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งตามรูปลบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจลจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้ลก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธาราะ เพื่อประโยชน์สุขลก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิ กจ่ายตามงบประมาารายจ่ายประจาปี ลผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริห ารทั่วไป งบดาเนิ นการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษาะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งบประมาา 30,000 บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งจานวน 1
ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธาราะมีความโปร่งใส ลละเกิดประโยชน์สูงสุดลก่ประชาชน

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มี การจั ด ท าแผนภู มิขั้ น ตอนและระยะเวลาการด าเนิ น การเกี่ยวกั บ การบริก ารประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาหลักเกาฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกาฑ์เกี่ยวกับการลดขั้น ตอนการปฏิบัติงานการอานวยความ
๓๗

สะดวกลละตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟจงลละสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ลละได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพลละความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ านลละตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ลท้ จ ริ ง หรื อ อย่ างน้ อ ยมี ผ ลการประเมิ น ไม่ ต่ ากว่า ปี ที่ ผ่ านมา องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลเปาะเส้ งจึ งได้ จั ด ท าโครงการปรับ ปรุ ง
กระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอ บลนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลละอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกลละตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟจงลละสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงลละเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตาบลเปาะเส้ง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ ลละประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานลละเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
4.5 ผู้บั งคั บ บั ญ ชามอบอ านาจการตั ด สิน ใจเกี่ ยวกั บ การสั่งการ อนุ ญ าต การอนุ มั ติ ลละการปฏิ บั ติ ราชการใดๆ ไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นทีด่ าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ลต่งตั้งคาะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนลละระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคาะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนลละระยะเวลาใน
การให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงลละพิจาราางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้ลก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนลละระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ลละประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทาลผนภูมิลสดงขั้นตอนลละระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟจงข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน ลละนาผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นลละอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลละผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ ลละมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๓๘

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว ลละบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษา์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นลละทาให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคาะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 ลห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการลผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของ
การปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบลนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจลห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
ลละยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกลละตอบสนองความต้องการของประชาชน ”
ลละเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางลละลนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกาฑ์ลละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
หลักเกาฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามลนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้ อยต้องมีหลักเกาฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานลละการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปลบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการลบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธาราะ ที่ผู้บริหารลละพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงลละลก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ มากที่ สุด เมื่ อประชาชนมารับ บริการลล้วเกิดความประทั บ ใจลละพึ งพอใจ รวมถึ งการลดขั้น ตอนลละ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการ
ที่มีคุาภาพ ทั่วถึงลละลก้ไขปจญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลละประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วลละถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปจญหาลละลก้ไขปจญหาที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธาราะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดาเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ลละผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคาะทางานปรับปรุงขั้นตอนลละระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการลละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกลก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงลผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปอายลสดงขั้นตอนลละระยะเวลาการให้บริการลก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/ลผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยลพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๓๙

6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรียมลบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกลบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการลก่ประชาชนทั้งเวลาทาการ
ช่วงพักกลางวันลละในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการลทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนลละระยะเวลาการให้บริ การ เพื่อนาจุดบกพร่องในการจัดทาโครงการมา
ปรับปรุงลก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพลละประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาา
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาารายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา ลละวัฒนธรรม กองสาธาราสุข องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วลละถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปจญหาลละลก้ไขปจญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธาราะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดาเนินงานได้

2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิ ท ธิภาพของการปฏิบั ติ งานให้ เกิด ความคล่อ งตั ว รวดเร็ว ซึ่งการพิ จาราาเลื อก/มอบหมายภารกิจ ลละขอบข่ ายของความ
รับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจาราาถึงความสาคัญ คุาสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่อง
นั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบลละเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดลก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมลละทันต่อสถานการา์ที่การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจลห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก ลละการตอบสนองความต้องการของประชาชน ลต่
ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนเปาะเส้ง ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วลละเกิดประโยชน์สูงสุดลก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คาะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ
๔๐

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจาราาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ ลต่งตั้ง มอบหมาย คาะผู้บริหาร ปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ ลจ้งคาะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวลละรวดเร็ว ตลอดจนการอานวยความสะดวกลละการ
ให้บริการประชาชน บริการสาธาราะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ : 1 คน 1 ความดี
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปจจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ ลก่งลย่งลข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจลบบทุนนิยม ทาให้การมีคุาธรรม
จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปจญหามากมายในปจจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปจญหาการ
ก่ออาชญากรรมลละอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมที ี่ยืนในสังคม สร้างลบบอย่างที่ดีลก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จึงจัดให้มีการ
ยกย่อง เชิดชูเผยลพร่ ประชาสัมพันธ์ลละมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุาลก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญลละกาลัง ใจลก่
คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุาธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นลบบอย่าง เพื่อปลุกกระลสการสร้างสังคมลห่งความดี
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีลละคุาธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติลก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุาธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติลก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธาราะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติลก่บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกลละกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีลบบอย่างที่ดีอันเป็น กุศโลบายหนึ่งในการ
ปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุาค่าลห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติลก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นลบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า 1 คน/ปี
๔๑

5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยลพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ
ได้ลก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ลาดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ในการบริหารงานของ
เทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานลละลก้ไขปจญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด
ปจจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญลห่งราชอาาาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 มาตรา 2 ที่ บั ญ ญั ติ ให้ ป ระเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ลละ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีลละคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9)
เนื่องจากคาะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในลต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา ลรงกาย ลรงใจ ปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ได้รับค่าตอบลทน ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตาบลมีลนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานัก งานคาะกรรมการ
ปอองกันลละปราบปรามการทุจริตลห่งชาติการบริหารราชการเพื่อปอองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติลก่หน่วยงาน/บุคคล ในการ
ดาเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุาธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิ ด
ชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธาราะของท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุาลก่คาะกรรมการชุมชนที่อุทิศ
เวลา ลรงกายลรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดารงตาลหน่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติลก่คาะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา ลรงกายลรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จน
ครบวาระการดารงตาลหน่ง
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีลก่คาะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญลละกาลังใจ
4. เป้าหมาย
มอบประกาศเกียรติคุาให้ลก่คาะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา ลรงกายลรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการดารงตาลหน่ง
๔๒

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคาะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดารงตาลหน่ง
6.2 จัดทาประกาศเกียรติคุา
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุาลก่คาะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- คาะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา ลรงกายลรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
กว่าร้อยละ 100
10.2 ผลลัพธ์
- คาะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคาะกรรมการชุมชนต้นลบบที่ดี ด้านการบาเพ็ญประโยชน์สาธาราะในท้องถิ่น

ไม่น้อย

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้ลนะลนวทางการดาเนิ นชีวิตลก่พสกนิกร
ชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งลต่ก่อนวิกฤติการา์ทางเศรษฐกิจ ลละเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าลนวทางการลก้ไขเพื่อให้รอด
พ้นลละสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงลละยั่งยืนภายใต้กระลสโลกาภิวัฒน์ลละความเปลี่ยนลปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน
เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพลวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล
ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษาะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคลละจาหน่าย ทาให้ต้องใช้
ทรัพ ยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้ นทุ น การผลิต สู งขึ้ นประกอบกั บ เกิด วิกฤติท างเศรษฐกิ จของประเทศ ท าให้ ต้อ งหั น กลับ มาท า
การเกษตรเพื่อการบริโภคลละจาหน่ายในลักษาะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกลนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรลบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีลละสารพิษ
ตกค้ าง ท าให้ส ภาพลวดล้อมของบริเวาบ้ านน่ าอยู่น่ าอาศัย ลละที่ ส าคั ญ สามารถใช้บ ริโภคในครัวเรือนเป็ น การลดรายจ่ายของ
ครอบครัวลทนที่จะซื้อจากตลาด ลละเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้ลก่ครอบครัวอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการ
ดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับลรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการลละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล เปาะเส้งคัดเลือก
ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้าลละต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ ลละสามารถนา
ผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้าในพื้นที่
เพาะปลูกพืชฤดูลล้งให้สอดคล้องกับปริมาาน้าต้นทุนลละสถานการา์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ เป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
๔๓

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยลล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดลทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลละลต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้ลก่เกษตรกรได้น้อมนาลนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างลละเป็นวิทยากร ประจาศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้ลก่เกษตรกร
4. สถานที่ดาเนินการ
ตาบลเปาะเส้ง
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมคาะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจาตาบลเปาะเส้ง
5.2 ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2564
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรูโ้ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปลละรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ไช้งบประมาา
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระราชดาริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์
สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ลละศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปอาหมายเกษตรกรลละบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ
จานวน 100 คน
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดาริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ลละนากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ลละศูนย์เรียนรู้เกษตร ผสมผสาน
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมลละเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตาบลหนองตาลต้มได้
10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ลละศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน มี
เกษตรกร

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ป ฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
ลาดับที่ 25
๔๔

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุาธรรมลละความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐได้กาหนดดัชนีในการประเมินที่คานึงถึง
หลัก ธรรมาภิ บ าล จรรยาบรราสากล ลละวัฒ นธรรมของประเทศไทยเป็ นหลัก รวมถึงข้อเท็ จจริงของการทุ จริตที่ เกิ ดขึ้น ภายใน
หน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษาะงานลละการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมลละวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารลละเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบลละการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารลละเจ้าหน้าที่ถึงลม้จะเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการดาเนินงานก็ตาม ลต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนลปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุาธรรมลละความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างลนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน ลละประเทศเกิดความตระหนัก
ถึงภัยจากากรทุจริตลละปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปลบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการ
ประเมิน การปฏิ บัติราชการด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามลนวทางการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็น การพัฒ นาวิธีการ
ดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุาธรรมลละความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุาธรรม ตามลนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือลละปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุาธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกาฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นทีด่ าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมิน
การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามลนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมลจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ลาดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการลผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของ
๔๕

ประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ ลละการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหม าะสมของลต่ละภารกิจ
ประกอบกับ พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลั กเกาฑ์ ลละวิธีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคาะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษา์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อลสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45
กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคาะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุา ภาพการให้บริการ ความพึ งพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้ มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกาฑ์ วิธีการ ลละ
ระยะเวลาที่กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งจึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงลละติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ลละหัวหน้า
สานักปลัด/ผู้อานวยการกอง ลละให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการตามข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงานระดั บ ส านั ก /กอง/ฝ่ า ย เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลละบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ ลละรายละเอียดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามกรอบลละลนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่ อ ใช้ เป็ น ลนวทางในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการระดับ ส านั ก/กอง/ฝ่ าย ตามข้ อตกลงการปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีงบประมาา 2564
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร ลละหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษา์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เปอาหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลละบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด ลละรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ลละปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกับ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคาะทางานได้ร่วมกันพิจาราาลละเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการลต่ละมิติ
ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพลละเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอานวยความสะดวกลละการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้ลละการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามลละประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้ลจงสานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลละผู้ปฏิบัติงานทราบ ลละทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด ลละกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกาฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ลละหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล ลละเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการรอบ
6 เดือน 9 เดือน ลละ 12 เดือน ลละเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
๔๖

- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูลลตัวชี้วัด ลละผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปตามเปอาหมายที่กาหนด ลละการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกากับดูลลลละติดตามผลการดาเนินงาน
ดังกล่าว
1.3 รับฟจงความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเปอาหมายหรือตัวชี้วัดที่กาหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปอาหมาย ลละเกาฑ์การให้คะลนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กราีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้น
ไม่เป็นไปตามเปอาหมายที่กาหนด เพื่อหาลนวทางลก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปอาหมายที่กาหนดไว้
6. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ได้รับ
5
4
3
2
1

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัตริ าชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูลล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง เนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปจจจัย
สาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลละประสิทธิผล ช่วยปอองกัน
หรือ ลดความเสี่ ยงจากการดาเนิ น งานที่ ผิ ดพลาดลละลดความเสีย หายที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น ซึ่งนอกจากจะให้ ค วามร่วมมื อกั บ ห น่ว ย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อาเภอ) ลล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายใน
ด้วย โดยให้ มี เจ้าหน้าที่ ต รวจสอบภายในทาหน้ าที่ต รวจสอบภายในโดยอิส ระ/มี ลผนการตรวจสอบภายใน ลละรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือ กับสานักงานการตรวจเงินลผ่นดิน ในการตรวจสอบบั ญ ชีลละงบการเงิน ประจาปี ได้มอบหมายให้
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้ลจงลละอานวยความสะดวกลก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินลผ่นดิน กราี
ได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่
ได้รับลจ้งข้อทักท้วง กราีที่ชี้ลจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.ลล้ว ลต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้ ลจง
เหตุ ผ ลลละรายงานให้ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ให้ เสร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วั น นั บ จากวั น ที่ ได้ รั บ ทราบผลการวิ นิ จ ฉั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ลละการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ลก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกราีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนลละดาเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการลละดาเนินการทาง
วินัย กองวิชาการลละลผนงาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กราีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ

๔๗

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูลล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเองค์การบริหารส่วนตาบลปาะเส้ง เพื่อความโปร่งใส ลละ
ปอองกันการทุจริต ลละผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตลต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กราีได้รับทราบหรือรับลจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส ลละปอองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูลล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาารวมในหมวดค่าตอบลทน ค่าใช้สอย ลละวัสดุ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีมาตรการจัดการ กราีได้รับทราบหรือรับลจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีความโปร่งใส ลละปอองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลาดับที่ 28
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลต่ละประเภทได้ให้อานาจ
ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดลละนายอาเภอกากับดูลลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิน
กิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดลละมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในลง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการ
ใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นลละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสลละสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคาะกรรมการตรวจเงินลผ่นดิน (สตง.) ลละคาะกรรมการ
ปอองกันลละปราบปรามการทุจริตลห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้ น องค์ การบริห ารส่ วนต าบลเปาะเส้ งจึงได้ม าตรการ “ให้ ความร่วมมื อกั บ หน่ ว ยงานตรวจสอบ” ขึ้ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐลละองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐลละองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๔๘

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูลลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งจากหน่วยงานภาครัฐลละองค์กรอิสระ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูลลลละองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินลผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคาะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคาะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูลลการปฏิบตั ิราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเปาะเส้งจากหน่วยงานภาครัฐ ลละองค์กรอิสระ

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็น ไปตามกฎหมาย กรณี มีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ลาดับที่ 29
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน ลจ้งเบาะลส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ลก่ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือลจ้งเบาะลสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถลก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้ลต่งตั้งคาะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง รวมถึงจัดทาคู่มือ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกราีได้รับทราบหรือรับลจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นลนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับลจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกราีได้รับทราบหรือรับลจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบลละหลักเกาฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายลต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๔๙

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานลละดาเนินการลก้ไข
ปจญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสลละเป็นธรรม
6.4 เผยลพร่กระบวนการลละขั้ นตอนในการด าเนิ นงานเกี่ ยวกั บเรื่ องร้องเรี ยนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลเปาะเส้ งให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่ วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจลละใช้
ประโยชน์จากกระบวนการลละขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบลละหลักเกาฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ลาดับที่ 30
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคาะรักษาความสงบลห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปอองกันลละลก้ไขปจญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการลละหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือลนวทางปอองกันลละลก้ไขปจญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการลละหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ลละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝอ าระวัง เพื่ อ สกั ดกั้ น มิให้เกิ ดการทุจ ริตประพฤติมิ ชอบได้ ประกอบกั บ นโยบายของพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้ลถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติล ห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการลผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลลละการปอองกันปราบปรามการทุจริตลละประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลลละคาะรักษาความสงบลห่งชาติ ในการปอองกันลละลก้ไขปจญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน กราี
มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ ให้ป ระชาชนหรือ ผู้มีส่ว นได้เสีย ได้ท ราบช่องทางการร้องเรียนลนวทางการพิจาราารับเรื่องร้องเรียน ลละการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบของข้าราชการ ลละเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย
สอดส่องลละเฝอาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์

๕๐

3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้ลก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล บุคลากรทางการศึกษาใน องค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจลละลูกจ้างขององค์การบริหารส่ วนตาบลเปาะเส้ ง ยึดมั่นในคุา ธรรมจริยธรรมที่ดี ลละ
ตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตลละประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลละประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ลละลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกาฑ์ลละลนวทางในการพิจาราาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลลละเข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริต
ลละประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 ลต่งตั้งคาะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กราีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตลละปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน ลจ้งเบาะลสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตลละประพฤติ มิชอบลละพัฒนาช่องทางการร้องเรียน
ให้ง่าย สะดวกลละวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันลละสร้างความมั่นใจลก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ลก่
หน่วยงาน
6.4 ลจ้งผลการพิจาราาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลลละความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตลละประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝอาระวัง ลละติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ลาดับที่ 31
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 ลห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ า ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียก
๕๑

สถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารลละให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมา์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวาง
ในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งจึงได้ให้มีสถานที่
สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ให้บริการ
า ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการลละลผนงาน เป็ น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิลละหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ใน
การลสดงความคิดเห็นลละใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยลพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ลก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องลละไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จานวน 1 ลห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารลละจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการลต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาา การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คานวาราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกาฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยลพร่ให้ประชาชนทราบลละตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้ลก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้ลก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการลละสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง

ลาดับที่ 32
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
๕๒

คุาธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกลห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีลละ
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพลละประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางานที่จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงาน
ภาครั ฐ โดยหนึ่ งในลนวทางที่ จ ะช่ ว ยให้ เกิ ด ความโปร่ งใสในการท างานคื อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ าวสาร ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ลห่ ง
ราชอาาาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธาราะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” ลละ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการลละเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถลสดงความคิดเห็นลละใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับลผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุาธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลลละตัวลทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของราชการลละเรียนรู้เรื่องคุาธรรม จริยธรรม ลละความโปร่งใส ลละเมื่อเกิดความเข้าใจลล้วจะสามารถขยายผลบอก
ต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มลข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุาธรรม จริยธรรมลละความโปร่งใสในการทางานลละมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 30 คน
(ตัวลทนสานัก/กอง จานวน 10 คน ตัวลทนชุมชน จานวน 20 คน)
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกลบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามลละประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕๓

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ลาดับที่ 33
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 ลละมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัด
ให้มีการเผยลพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างลละการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ ลผนงาน โครงการลละอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งจึงได้จัดทามาตรการ “เผยลพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญลละหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ลละเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
ได้ง่ายลละสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยลพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญลละเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยลพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยลพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ ลละเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในลละนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยลพร่ให้ประชาชนทั้งในลละนอกพื้นที่ ได้ลก่
- ลผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาารายจ่ายประจาปี
- ลผนการดาเนินงาน
- ลผนอัตรากาลัง
- ลผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับลละรายจ่าย
- งบลสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคาะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะลนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
๕๔

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยลพร่

ลาดับที่ 34
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 ลละมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัด
ให้มีการเผยลพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างลละการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ ลผนงาน โครงการลละอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งจึงได้ตระหนักลละเห็นความสาคัญของการเผยลพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยลพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปอาหมาย ได้ลก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ า ที่ทาการ
ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยลพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ลละเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งได้ง่ายลละสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยลพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยลพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในลละนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีลละเผยลพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกลก่ประชาชน ได้ลก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาลละให้ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยลพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดลถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
๕๕

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยลพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

ลาดับที่ 35
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปจจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ ลละเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ที่ทันสมัย ลละมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
บรรลุผลสาเร็จ ลละรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัด
นั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ ลละน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สามารถ
มองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงลละมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงจาเป็นต้องพิจาราาในการเลือกสื่อให้
เหมาะสมกั บสภาวการา์ นั้ น ๆ การใช้สื่อ เทคนิ ค ลละวิธีการเป็ น อย่ างไรบ้ าง ในลต่ล ะขั้ นตอนที่ ต่ างกั นเป็ น สิ่งส าคั ญ ทั้ งนี้ เพื่ อให้
ประชาชนยอมรับลละให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสลละยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัม พันธ์การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ
ได้ลก่
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ลละเข้าใจในภารกิจการปฏิบัตงิ านขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างถูกต้องลละ
โปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมลละรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เพื่อให้เกิดความหวงลหนลละภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างลพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีลละเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล สื่อมวลชนลละประชาชน
4. เป้าหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยลพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งให้ลก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
4.1 จัดทาวารสารรายงานประจาปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
4.2 จัดทาวารสารลถลงผลงานคาะผู้บริหาร
4.3 จัดทาลผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบล ลละคู่มือการให้บริการประชาชน
4.4 จัดทา Presentation นาเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล
4.5 จัดทาภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์
4.6 จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
4.7 จัดลถลงข่าวสื่อมวลชน
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุาสื่อมวลชน
4.9 จัดทาของที่ระลึก
4.10 รถโฆษาาเคลื่อนที่
4.11 ปอายประชาสัมพันธ์
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.13 จัดทา spot
4.14 เสียงตามสาย
4.15 อื่นๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
๕๖

6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดาเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปลบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
6.5 ติดตามลละประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
400,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้ลบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ซึ่งออกลบบโดยคาะกรรมการ
ติดตามลละประเมินผลลผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเป็นตัวชี้วัด โดยกาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลลละมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น
ลาดับที่ 36
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน ลละมีเปอาหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลละเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดย
ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว ลละลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องลละเป็ นการอานวยความสะดวกลละตอบสนองความต้อ งการ
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จึงมีก ารจัด ตั้งศูน ย์รับ เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์เ พื่อ ไว้สาหรับ รับ เรื่อ งร้อ งเรีย น/ร้อ ง
ทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปจญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ลละจะได้ลก้ไขปจญหาได้อย่างถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลใน
การทาลผนงานโครงการลก้ไขปจญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกลก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ า สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดย
การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุาภาพ สามารถดาเนินการลล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ลละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายลละ
๕๗

มีความลตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมลละมีการจัดเตรียมระบบการลก้ไขหรือบรรเทาปจญหาลละผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
ได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งลต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยลพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคาะผู้บริหารพิจาราาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลก้ไขปจญหาตามความจาเป็นลละเร่งด่วน
5.4 ลจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งลต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7329-9804 ทางโทรสารหมายเลข 0-7329-9806
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษาีย์
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์ /ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูลลสังคมลละการอยู่ร่วมกัน ลสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้ง
9.2 สามารถดาเนินการลก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 ลจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

ลาดับที่ 37
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาตู้รับฟังข้อคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเป็นหน่วยบริการลก่ประชาชนลบบองค์ รวมผสมผสานลละต่อเนื่อง สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชนทุ กด้ าน เพื่ อ มุ่งเน้น ให้ ป ระชาชนได้รับ บริการที่ มี มาตรฐานอย่างเท่ าเที ยมกัน ทั่ วถึงเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย
การลสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิด
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ลละได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมลละโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอลนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน ลละกระบวนการในการร้องเรียน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางลละกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
๕๘

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ ลละช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้ลก่
- ตู้รับความคิดเห็นติดตั้งไว้ า องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
5,ooo บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ ลละลสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
ลาดับที่ 38
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาลผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กร
จัดทาลผนพัฒนา ข้อ 7 (2) ลละข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรลละโครงสร้างขององค์กรจัดทาลผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ในรูปของคาะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปลบบองค์การบริหารส่วนตาบล มี
องค์กรในการจัดทาลผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาลผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง โดยงานวิชาการลละลผนงาน จึงลต่งตั้งคาะกรรมการสนับสนุนการจัดทาลผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลลละตัวลทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมลละลสดงความ
คิดเห็นในการจัดทาร่างลผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งลละลผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะ
เส้งให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล ลละคาะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้งกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ลละสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คาะกรรมการสนับสนุนการจัดทาลผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จานวน 8 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคาะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้ลทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๕๙

คาะกรรมการสนับสนุนการจัดทาลผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งบางตาลหน่งในปจจจุบันจะครบวาระการดารง
ตาลหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งจึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาลหน่งดังกล่าวมาดารงตาลหน่ง
คาะกรรมการสนับสนุนการจัดทาลผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งลทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาลหน่ง เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาลผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดทาลผนพัฒนา ข้อ 7(2) ลละข้อ 9 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายลละลผน องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีคาะกรรมการสนับสนุนการจัดทาลผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างลผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งลละร่างลผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเปาะเส้งเพื่อใช้เป็นลผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งความต้องการของประชาคมลละชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต ลละให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 39
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจลละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่ลละมีจานวนหลาย
ฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึ งความสาคัญ ของการกระจายอานาจลละการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
กระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งจึงได้จัดทาโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านลละประชาคมตาบลประจาปี 2564
ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจลละตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส ลละตรวจสอบได้เพื่อเผยลพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟจงความคิดเห็น ข้อเสนอลนะในการพัฒนาท้องถิ่น
ลละรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาา พ.ศ. 2564 อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนลพทย์ประจาตาบล อาสาสมัคร
สาธาราสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 400 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 ลต่งตั้งคาะทางาน
5.3 วางลผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาาจากองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา 2564)
7. งบประมาณ
๖๐

15,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานลบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจ
ลละเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนลละหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
ลาดับที่ 40
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาารายจ่ายประจาปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาา ลละส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างลข็งขันกับมาตรการ
การปอองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง อย่างลข็งขัน
สาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาชนลละส่งเสริมกลไก
ภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างลข็งขัน กับมาตรการการปอองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบล
นั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวลทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งอย่างลข็งขัน
สาหรับการทางานขององค์ การบริห ารส่วนตาบลเปาะเส้งได้ มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ ภ าคประชาสั งคม (ตัวลทน
ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวลทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพั สดุ เช่น เป็ นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็ นกรรมการพิ จาราาผลการประกวดราคาเป็ น
คาะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวลทนประชาคมให้มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทาความเข้าใจระเบียบ
ต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาา
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานลละตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
๖๑

9.2 ภาคประชาชนทราบลละตระหนั กถึงสิท ธิ หน้ าที่ ลละบทบาทในการมีส่วนร่วมลละตรวจสอบการดาเนิน งานของ
หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลาดับที่ 41
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามลนวทางลละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 ลละหมวด 7
ลห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกาฑ์ลละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพลละเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน ลละเพื่อให้สอดคล้องกับลนวทางลละ วิธีการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 ลละหมวด 7 ลห่ งพระราชกฤษฎี กา ว่าด้ว ย
หลักเกาฑ์ลละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาท
ของประชาชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลละลสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะ
เส้ง
4. เป้าหมาย
ผู้ลทนชุมชน ผู้ลทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุาวุฒิ ผู้ลทนพนักงานส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการโครงการ
6.1 จัดทาคาสั่งลต่งตั้งคาะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งตามหลักเกาฑ์ลละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
6.3 รายงานผลการพิจาราาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกาฑ์ฯ กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
๖๒

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง หรือ
โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
ลาดับที่ 42
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคาะกรรมการตรวจเงินลผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วย
รับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูลลลละคาะกรรมการตรวจเงินลผ่นดิน อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาา
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องลละเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งจึงได้มีการจัดทาลละ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คาะกรรมการตรวจเงินลผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามลละประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบตามลบบที่ระเบียบฯ
กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามลละประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูลลลละคาะกรรมการตรวจเงินลผ่นดิน ตาม
กาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
1. ลต่งตั้งคาะกรรมการติดตามลละประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. ลต่งตั้งคาะกรรมการติดตามลละประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือลจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามลละประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คาะกรรมการติดตามลละประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามลบบ
ปย.1 ลละประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามลบบ ปย.2
5. คาะกรรมการติดตามลละประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทารายงานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร ลละนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูลลลละคาะกรรมการ ตรวจเงิน
ลผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาา พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาาดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๖๓

สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปอองกันลละลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรลละประชาชนโดยรวม

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
ลาดับที่ 43
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญลละเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชน
ทั้งขนาดเล็กลละขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทา
ให้ปฏิบัติงานลละการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการ
ควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
ลละหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินลละบัญชีลละการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกาฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่ นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินลละบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ ดี ควรเป็ นระบบการควบคุม ที่
ครอบคลุมงานทุกด้านลละสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็ นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่ มีประสิทธิภา พลละ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความ
เสียหายในหน่วยงานลละการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่ลละมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานลละการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินลละการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนด
ขึ้น ลละพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งพิจาราาลล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีลนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายใน ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลละเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลละประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดลละคุ้มค่า
โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลลละรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนลละเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจลก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารลละการปฏิบัติงาน ลละบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง
ถูกต้องลละครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลละเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานลละการจัด
งานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ลต่งตั้งคาะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคาะกรรมการตรวจเงินลผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
๖๔

5.2 ประชุมคาะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจลละตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ลละตามลผนพั ฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลละ
ประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามลละประเมินผลการควบคุมภายในให้คาะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นลละอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลละผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง/ 1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ลละคุ้มค่า
3. มีข้อมูลลละรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนลละเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบลละอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูลลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการลก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

ลาดับที่ 44
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคาะกรรมการตรวจเงินลผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นลนวทางหรือเครื่องมือใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ ลละรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในต่อคาะกรรมการตรวจเงินลผ่นดิน ผู้กากับดูลลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาา โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลลละประสิทธิภาพของการดาเนินงานลละการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูลลรักษาทรัพย์สิน การปอองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ลละด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ลละมติคาะรัฐมนตรี
การด าเนิ น การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายใน เพื่ อ น าความเสี่ ย งที่ มี ห รือ คาดว่ าจะมี ล ละจั ด ให้ มี กิจ กรรมการควบคุ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพลละประสิทธิผลเพื่อปอองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ลละให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
๖๕

3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาลละนาลผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดาเนินการเพื่อควบคุมลด
ความเสี่ยง ในการปอองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามลผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลละรายงานผลต่อคาะกรรมการตรวจเงินลผ่นดิน ผู้กากับดูลลภายในเวลาที่กาหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างลละปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพลละมีประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคาะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง (ระดับองค์กร) จัดส่ง
รายงานลผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ลบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบ
ลละมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งนาลผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ลบบ ปอ.3) ไป
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด ลละรายงานผลการดาเนินการต่อที่ประชุมคาะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งรายงานผลการดาเนินการลผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (ลบบ ปอ.3) พร้อมปจญหาอุปสรรคต่อประธานคาะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้ง
6.4 คาะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งประชุมพิจาราาลละประเมินผล
การควบคุมลละบริหารจัดการความเสี่ยงของลต่ละส่วนราชการว่ามีความเพี ยงพอหรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามลผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคาะกรรมการตรวจเงินลผ่นดิน ผู้กากับ
ดูลลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาลผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามลผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคาะกรรมการตรวจเงินลผ่นดินผู้กากับดูลลภายในเวลาที่
กาหนด

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดาเนินการได้

๖๖

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
ลาดับที่ 45
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคาะรัฐมนตรี วิธีการ
ทางานต้องอยู่ในกรอบ ลละต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวก
ให้ ลก่ประชาชนมากที่สุด ถูก ต้องทั้งระเบี ยบกฎหมาย ข้อ เท็ จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกั น ไม่ เลือกปฏิบั ติ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบั ติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัป ชันมีการทางานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในลละภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาาอย่างคุ้มค่าลละเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามลละตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงลก้ไขการทางานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลเปาะเส้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบลสดงฐานะการเงินลละงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินลละการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ลละที่ลก้ไ ขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ า
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลเปาะเส้งภายในเก้าสิบวันนับลต่วันสิ้นปี ลละจัดทารายงานลสดงผลการดาเนินงานตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ลละประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่ อให้ประชาชน
ทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาา 2564 ลละดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังลละงบประมาาอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
๖๗

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ลาดับที่ 46
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเห็ นถึงประโยชน์จากลนวคิดการบริหารราชการลบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมา์ ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการลผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกาฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ลละลผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้งจึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวล ทน
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคาะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารลละลสดงความคิดเห็น
ได้เรียนรู้การบริหารราชการลบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ลละพั ฒ นาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการลละเพื่ อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวลทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะ
เส้ง
3.2 เพื่อปอองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาาขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง
คุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวลทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวลทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวลทนชุมชนเข้า ร่วมเป็นคาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ลก่
กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งลต่งตั้งคาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ลก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการลต่งตั้งให้มีผู้ลทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ลต่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้งให้ความสาคัญในการมีตัวลทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดย
ตัวลทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจลก่คาะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้ อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลละตัวลทนชุมชนมี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ลละทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างลละตรวจการจ้างอย่างละเอียดลละถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
๖๘

10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง มีความโปร่งใส โดยมีตัวลทนประชาชนร่วมตรวจสอบลละไม่เกิด
ปจญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
ลาดับที่ 47
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข ลละหลักเกาฑ์ต่างๆ ที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นลละผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้ลละยึดเป็นลนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการ
อย่างเคร่งครัด ปจญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการา์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข ลละหลักเกาฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนลปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากลต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกาฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลละ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายลก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลละทาให้การลก้ไขปจญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างลท้จริง จากปจญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลละผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง ลละหลักเกาฑ์ต่ างๆ ที่สาคัญลละเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพลละเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นลละผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ลละสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเปาะเส้ ง เพิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้ า ใจ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีลสดงรายการ
ทรัพย์สินลละหนี้สิน
มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขั ดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลลละประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 100 ลห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอองกันลละปราบปรามการทุจริต ลละมีความรู้ความเข้าใจลนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 ลห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอองกันลละปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร ลละสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ลละสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเปาะเส้ ง เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ลละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญ ชีลสดง
รายการทรัพย์สินลละหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ลละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลลละประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 ลห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอองกันลละ
ปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร ลละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีความรู้ความเข้าใจในลนวทางการปฏิบัติสาหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 ลห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปอองกันลละปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
๖๙

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จานวน 4 คน ลละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จานวน 8 คน
รวม 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/ลผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา ลละสถานที่ให้ลก่ผู้บริหาร ลละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมลจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลลละสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร ลละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร ลละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีลสดงรายการ
ทรัพย์สินลละหนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร ลละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลลละประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 ลห่ งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปอองกันลละ
ปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้บริหาร ลละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งมีความรู้ความเข้าใจลนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 ลห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปอองกันลละปราบปรามการทุจริต

ลาดับที่ 48
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ ลละสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการ
พัฒนาศักยภาพทักษะลละความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจลละการจัดบริการให้ลก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่
สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งได้ดาเนินการ เพื่อให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ลละทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองลละสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพลละมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมลละศึกษาดูงานอยู่เสมอ
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลละสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
๗๐

3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้ลละประสบการา์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทางานตามบทบาทลละ
อานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จานวน 8 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ลละหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลลละหน่วยงานภายนอก เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาลล้วลต่กราี
6.2 เมื่อพิจาราาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยลล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับ
การฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 ลจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น ลละรายงานเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้งทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทลละอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้ลละประสบการา์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จานวน xx ราย ได้รับการฝึกอบรมลละศึกษาดูงาน

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ลาดับที่ 49
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสาคัญที่ใช้สาหรับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปจจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่
ในการดาเนินงาน มีงบประมาาเป็นของตนเอง ลต่ถึงลม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูลลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กร
๗๑

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยลละถูกต้อง เพื่อกาหนดลนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีบรรยากาศการทางานลบบมีสว่ นร่วมลละมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใส
ในองค์การบริหารส่วนตาบลลละลดการทุจริต
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลเปาะเส้งจึ งได้ ด าเนิ น กิจ กรรมส่ งเสริม สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น ให้ มี บ ทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็น
คาะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสลละสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็น
การช่วยลดปจญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม ลละประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสลละลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จานวน 8 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 ลต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคาะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การ
ลปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามลละประเมินผลลผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ ลละร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ลาดับที่ 50
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสว่ นร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมลละการพัฒนาความเข้มลข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ ลละหลายฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้ลก่ ฝ่ายบริหารลละฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่าย
ข้าราชการองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น บุ คลากรเหล่านี้ มีบ ทบาทลละต้ องท าหน้าที่ ของตนอย่างเข้ม ลข็ ง เพื่ อเสริม สร้างลนวคิ ด
ประชาธิปไตยลละการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการ
ตัดสินใจ ลละลก้ไขปจญหาภายในตาบลลละตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่ายสภากับ
ฝ่ายบริหาร ลละที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอลก้ปจญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
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องค์ การบริห ารส่ วนต าบลเปาะเส้ งเล็ งเห็ น ถึ งความส าคั ญ ของบทบาทของสภาท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การมี ส่ วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีสว่ นร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความเข้มลข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน ลละการมีส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง จานวน 8 คน
5. พื้นที่ดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 ลต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคาะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
- ลต่งตั้งเป็นคาะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด
- ลต่งตั้งเป็นคาะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก
- ลต่งตั้งเป็นคาะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการลต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลลจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนลละต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
ลาดับที่ 51
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญ ญัติ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ลก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจจุบัน กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ลละให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมข อง
ประชาชนในการจัดทาลผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาา การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานลละ
การเปิด เผยข้อมู ลข่าวสาร ทั้ งนี้ ให้เป็น ไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อ บังคับ ว่าด้วยการนั้ น ประกอบกั บพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วย
หลักเกาฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ลละนโยบายของรัฐบาลในการปอองกันลละปราบปรามการทุจริต
ซึ่ง
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มุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูราาการ การสร้างความเข้มลข็ง ลละการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปอองกันลละ
ปราบปรามการทุจริต
ปจญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิด ขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็น วงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุาภาพชีวิตที่ดีลละมีเศรษฐกิจ
ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ใน
การร่วมกันพั ฒ นาท้ องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ ายที่ ดีที่ค อยสนับ สนุน ลละร่วมมือกัน พัฒ นาท้ องถิ่ น จึงเป็น สิ่งจาเป็ นโดยเฉพาะ
เครือข่ายด้านการปอองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งในการร่วมคิด ร่วมพิจาราา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่ วมรับผิดชอบ
ลละร่วมตรวจสอบเพื่อปอองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งพิจาราาลล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการส่งเสริม
ลละพัฒนาเครือข่ายด้านการปอองกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมลละสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายด้านการปอองกันการทุจริตให้มี
ความเข้มลข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างลกนนา ลนวร่วมลละเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกลละตระหนักเกี่ยวกับปจญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปอองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ลละภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปอองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินงาน
1. ลต่งตั้งตัวลทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ลละภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปอองกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ ลละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกลห่งบริเวาใกล้เคียง โดยการลงทะเบียน
การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการลต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งในการ
ร่วมคิด ร่วมพิจาราา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ลละร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปอองกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนลละอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปอองกันการทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้งกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ ลละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิชาการลละลผนงาน องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๗๔

1. ทาให้เกิดลกนนา ลนวร่วมลละเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกลละตระหนักเกี่ยวกับปจญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปอองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ 52
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปจญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้อง
ตระหนักลละร่วมกันลก้ไขจัดการปจญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็ นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝอาระวัง ปอองปราม
การทุจริต ในรูปลบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปจญหาการทุจริตคอร์รัปชันลละมี ส่วนร่วมในการปอองกัน
ลละปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปอองกันการทุจริต
3.2 เพื่อลสดงเจตนารมา์ในการลก้ไขปจญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตาบลเปาะเส้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลเปาะเส้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาปอายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับลจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจาราาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงลก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (ปีงบประมาา พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเปาะเส้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนครั้งของการรารงค์
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงลก้ไข
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