แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
.......................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 บทนา
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
“เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล”
เป้าประสงค์
(1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
(2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
(3) จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(4) วางแผนการส่งเสริมการลงทุน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
(5) บารุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุล
(6) ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง
ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าทุ จ ริ ต เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า การควบคุ ม และการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุ จ ริต ระดั บ ท้ องถิ่น มีปั จจัยมาจากการกระจายอานาจสู่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ซึ่ ง
เป้าหมายแท้จริงของการกระจายอานาจนี้เพื่อให้สามารถดาเนินการตอบสนองการให้บริการต่างๆในพื้นที่ โดยไม่
ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการบริห ารจัดการภาครัฐ แต่จากแนวทางในการ
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
การทุจริตในระดั บท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ การกระจายอ านาจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอ านาจมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
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ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทา
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผู ก ขาด ดั งนั้ น จึ งมีค วามเกี่ ย วข้ อ งเป็ น ห่ ว งโซ่ ผ ลประโยชน์ ท างธุรกิ จ ในบางครั้งพบบริษั ท มี การให้ สิ น บนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้ รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพี ยงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็ น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานประกอบกับอาศัยแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) การวิเคราะห์เพื่อการกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้การปฏิบัติงานของ
องค์กรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง
“เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ” ผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กร
ต่อต้านคอร์รัป ชัน (ประเทศไทย) ให้ ความหมายว่า “ผลประโยชน์ส่ว นบุคคลกับผลประโยชน์ส่ว นรวมขัดกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว
เข้ามาเกี่ยวข้อง”
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้นา
เทคนิค SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้
จุดอ่อน
- ค่านิยมส่วนบุคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางที่เป็นคุณเช่นค่านิยมในการเลี้ยงดู การไม่
ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล 5 เป็นเพียงพิธีกรรม
- การจัดวางระบบเพื่อลดความเสี่ยง สร้างความยุ่งยาก ซับซ้อน ภาระงานมากขึ้น เกิดความ
ไม่คล่องตัว
จุดแข็ง
- มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย กาหนดวางมาตรการป้องกันมีแนวทางปฏิบัติงานไว้
- มีหลักเกณฑ์กาหนดให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- เป็นหน่วยงานในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตามตรวจสอบได้
โอกาส
- ผู้นาขององค์กรมีทัศนคติ และนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ
อุปสรรค
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ แบ่งออกเป็นสี่ส่วน และเป็ นพื้นที่ห่างไกล
ทาให้อาจเกิดความไม่ทั่วถึงของข้อมูลข่าวสารที่ทางองค์กรได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
บางพื้ น ที่ สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต ยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถท าการประชาสั ม พั น ธ์
ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนี้ได้
-

ดังนั้น จึงกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น ดังนี้
1. การสร้างจิตสานึก
2. การสร้ างสั งคมให้ ส ะอาดด้ ว ยการสร้างสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ รณรงค์ให้ มี ค วามตระหนั ก ถึ ง
ประโยชน์สาธารณะ
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หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการทุจ ริต ประพฤติมิช อบในส่ วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่ าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชั นทั่วโลกที่ จัดโดยองค์กรเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT)พบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558
อยู่ อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่ วโลก และเป็ นอั นดั บที่ 3 ในประเทศอาเซี ยนรองจากประเทศสิ งคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะท้ อนให้ เห็ นว่าประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ปั ญ หาการคอร์รัป ชั น อยู่ ใน
ระดับสูง
แม้ ว่าในช่ว งระยะที่ผ่ านมา ประเทศไทยได้แสดงให้ เห็ นถึ งความพยายามในการปราบปราม
การป้ องกั น การทุ จ ริ ต ไม่ ว่าจะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคี ภ ายใต้อ นุสั ญ ญาสหประชาชาติ ว่าด้ว ยการต่อ ต้าน
การทุ จ ริ ต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. 2546 การจัด ตั้ งองค์ กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ช าติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้ อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็ นปัญ หาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสั งคม ซึ่งเป็ น สังคมที่ตั้งอยู่บ นพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้น ฐานของสั งคมอุปถัมภ์ที่ทาให้ สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญ าติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด ความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั นเป็ นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่ าวได้ว่าเป็ น ส่ วนหนึ่ งของค่านิ ยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ ว ผนวกกับปั จจัยทางด้านการท างานที่ ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึง่ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ ป ระชาชนไม่ เพิ ก เฉยต่ อ การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ โดยได้ รับ ความร่ว มมื อ จากฝ่ ายการเมื อ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกี ย รติ ภู มิ ในด้ า นความโปร่ งใสทั ด เที ย มนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้ อยกว่ าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ ระดับคะแนนจะ
สู งขึ้ น ได้ นั้ น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต้ อ งมี ร ะดั บ ธรรมาภิ บ าลที่ สู งขึ้ น เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ และประชาชนต้ อ งมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่ เป็ น อยู่ ในปั จ จุ บั น ไม่ใช้ต าแหน่ งหน้ าที่ ในทางทุ จริตประพฤติมิ ช อบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้ นให้การดาเนิน การป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
เป็น ไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่ ว มกั น ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
2. เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ า นแม่ แ ฉลบ ให้ มี ก าร
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาราชการ ยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริต
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
5. ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 50

เป้าหมาย
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี จิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร บุคลากรฝ่ายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. องค์การบริห ารส่ ว นตาบลด่านแม่แฉลบสามารถบริห ารราชการเป็นไปตามหลั กบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
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4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
5. องค์การบริห ารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ด้านการป้องกันการทุจริต
อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2564)
1. องค์ประกอบการจัดทาแผน
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านป้องกันการทุจริตสานักงาน
ป.ป.ช. ได้กาหนดองค์ประกอบ ไว้ 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
1.1 การสร้ างจิ ตส านึ กและความตระหนั ก แก่บุ คลากรทั้ งข้าราชการการเมืองฝ่ าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1.1 สร้างจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก แก่ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว นในท้ อ งถิ่ น
ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม
ทัง้ ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยดาเนินการให้มีกิจการ ดังนี้
2.3.1 มี ก ารจั ด ท าแผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การ
บริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2 มี ก ารกระจายอ านาจการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสั่ ง อนุ ญ าต อนุ มั ติ
ปฏิบัติราชการแทน หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
2.4.3 ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตรการจั ด การในกรณี ได้ ท ราบ หรื อ รั บ แจ้ ง หรื อ ตรวจสอบพบการทุ จ ริ ต
2.5.1 ด าเนิ น การให้ มี ข้ อตกลงระหว่างบุ ค ลากรในองค์ ก รได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.2 มี ก ารให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานราชการ จั ง หวั ด อ าเภอที่ ไ ด้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย
กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย
ภารกิจตามมิติ
3.1 จั ดให้ มีและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน โดย
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
3.2 การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น การรั บ และตอบสนองเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ประชาชน โดย
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ
ตามอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินการกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
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3.2.2 มี ช่ อ งทางให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น สามารถร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้
โดยสะดวก
3.2.3 มี รายงานหรือ แจ้ งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ให้ ป ระชาชนผู้ ร้อ งเรี ย น/
ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒ นา การจัดทา
งบประมาณ
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ด าเนิ น การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ภารกิจตามมิติ
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานผลการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้มี
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบการควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทา
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมการตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้มี
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2 ส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห าร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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ภารกิจ
ตามมิติ

1. การสร้างสังคม 1.1 การสร้างจิตสานึกและ
ที่ไม่ทนต่อการ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทุจริต
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ปี 2562
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2563

ปี 2564

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

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้างเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สุขของประชาชน

-

-

-

-

-

-

3. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
5. กิจกรรมการจัดประชุมพนักงาน/ลูกจ้าง
ประจาเดือน

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

6. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

-

-

-

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี/ค่าธรรมเนียม

3,000

3,000

3,000

1.3 การสร้างจิตสานึกและ 1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ความตระหนักแก่เด็กและ
2. กิจกรรมปลูกจิตสานึกให้แก่เด็กใน
เยาวชน
ความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักสูตร โตไปไม่
โกง
3. กิจกรรมการเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น

40,000

40,000

40,000

-

-

-

-

-

-

45,000

45,000

45,000

1.2 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

รวม

10 โครงการ
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.......................................................................................................................................
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

ปี 2562
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล

-

-

-

2. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

-

-

-

3. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

-

-

-

4. กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ

-

-

-

5. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ

-

-

-

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง

-

-

-

7. โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

25,000

25,000

25,000

8. โครงการส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

30,000

30,000

30,000

2. การบริหาร
2.1 แสดงเจตจานงทาง 1. กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการ
ราชการเพื่อป้องกัน การเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
ทุจริตของผูบ้ ริหาร
การทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

ปี 2563

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

-

-

-

2. มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

-

-

-

3. มาตรการการมอบอานาจของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

-

-

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์

1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมและเสียสละ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

-

-

-
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มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ
2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

รวม

ปี 2562
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

(บาท)

(บาท)

1. มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ

-

-

-

2. มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ

-

-

-

3. มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน

-

-

-

4. มาตรการการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-

-

-

55,000

55,000

55,000

17 โครงการ
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.......................................................................................................................................
มิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจ
ตามมิติ

ปี 2562
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

(บาท)

(บาท)

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

-

-

-

2. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญและหลากหลาย

-

-

-

3. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

-

-

-

4. มาตรการจัดให้มีชอ่ งทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร

-

-

-

5. กิจกรรมการประกาศเผยแพร่แผน
จัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง

-

-

-

6. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้สาธารณชนทราบ

-

-

-

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 1. กิจกรรมการดาเนินงานศูนย์รับ
การรับและตอบสนองเรื่อง
เรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
2. กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ

-

-

-

-

-

-

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 1. โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับ
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
ฟังความคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้บริการเชิงรุก

20,000

20,000

20,000

-

-

-

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

2. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

15

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

รวม

ปี 2562
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

(บาท)

(บาท)

3. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

-

-

-

4. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-

-

-

5. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

-

-

-

6. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

-

-

-

7. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนการพัฒนาท้องถิ่น

-

-

-

15 โครงการ

20,000

20,000

20,000
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.......................................................................................................................................
ภารกิจ

มิติ

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตามมิติ
4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานผลการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

ปี 2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1. โครงการจัดทารายงานการควบคุม
ภายใน

-

-

-

2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

-

-

-

3. มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน

-

-

-

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

รวมทั้งสิ้น

ปี 2564

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

4.2 การสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

รวม

ปี 2563

-

-

-

2. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ

-

-

-

3. กิจกรรมการประกาศรายงานผลการ
ดาเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

-

-

-

1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

20,000

20,000

20,000

1. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต

-

-

-

2. กิจกรรมการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น

-

-

-

3. มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น

-

-

-

10 โครงการ

20,000

20,000

20,000

52 โครงการ

140,000

140,000

140,000
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)
มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้ างจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ งข้ า ราชการการเมื อ งฝ่ ายบริ ห าร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการกระจายอานาจการบริหารไปสู่
ท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาความเจริญสู่ชุมชนระดับตาบล
การที่จะบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจะต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่นโยบายรัฐบาลตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวั ด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และศักยภาพการปฏิบัติงานให้เป็นที่ศรัทธา
และยอมรับจากประชาชน และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ให้แก่บุคลากรตามระเบียบ กฎหมายที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
กระบวนทัศน์ วัฒ นธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒ นาระบบราชการโดยยึด มั่น
ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน มีจิตสานึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและแผ่นดิน สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 “การพัฒ นาศักยภาพบุ คลากร การจัดการความรู้ สู่ องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ” เพื่อให้ ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้ระเบียบ กฎหมาย นโยบายรัฐบาลที่ท้องถิ่นต้องทาตามอานาจหน้าที่ร่วมกันทุกส่วนราชการ
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
3.2 เพื่อส่ งเสริม ให้ บุ คลากรน าองค์ความรู้มาพั ฒ นาการปฏิ บัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
นโยบายรัฐบาล
3.3 เพื่อพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3.4 เพื่อพัฒนาระบบราชการโดยยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จานวน
40 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เขียนโครงการ
6.2 ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องและวิทยากรเพื่อกาหนดตารางโครงการ ฯ
6.3 นาเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลาดับ
6.4 จัดเตรียมสถานที่ดาเนินโครงการ ฯ
6.5 ดาเนินโครงการ ฯ
6.6 ประเมินผลโครงการ ฯ ( แบบสอบถาม )
6.7 รายงานผลเสนอผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
-ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
ได้เรียนรู้ระเบียบ กฎหมาย นโยบายรัฐบาลที่ท้องถิ่นต้องทาตามอานาจหน้าที่ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ คณะ
ผู้บริหาร และสภาท้องถิ่น
10.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนั กงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
สามารถน าองค์ความรู้ มาพัฒ นาการปฏิบั ติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายรัฐบาล ได้ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ
10.3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส
10.4 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
สามารถพัฒนาระบบราชการโดยยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
************************************

19

ลาดับที่ 2
1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากหลักการบริหารจัดการที่ดี เน้นหลักการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นที่ต้องให้
คณะผู้บ ริห าร สมาชิกสภา พนั กงานส่ว นตาบล พนักงานจ้าง ได้พัฒ นาในด้านความคิด วิเคราะห์ หาเหตุ
และผล และรู้ จั ก ใช้ห ลั ก คุณ ธรรมจริ ย ธรรมเข้ามาช่ ว ยในการปฏิ บั ติ งาน ดังนั้ น องค์ การบริห ารส่ ว นต าบล
ด่ า นแม่ แ ฉลบ จึ ง จั ด โครงการอบรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ข้ าราชการและเจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติงานและประโยชน์ สุขของประชาชนเพื่อให้ ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจซึ่งส่ งผลต่อการใช้
ความคิดวิเคราะห์ในการทางานให้ดีตามไปด้วยการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
หน่ วยงานภาครั ฐ เพื่ อให้ เป็ น ที่ เชื่อถือไว้ว างใจของประชาชนด้ว ยกระบวนการมีส่ ว นร่วมของภาคประชาชน
ตลอดจนสนั บ สนุ น การสร้างค่านิ ย มของสั งคมให้ ยึดมั่นในความซื่อสั ตย์และความถูกต้องชอบธรรม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบด้านการเสริมสร้างวินัยการสร้าง
จิตสานึกในการเป็น ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาทมีจิตส านึกในการกระทาความดี รู้จักการให้ และการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่ อ ส่ งเสริ ม จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมให้ ค ณะผู้ บ ริห าร สมาชิก สภา พนั ก งานส่ ว นต าบล
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ

และ

3.๒ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ ได้ข้อคิดในการทางานและการดาเนินชีวิตโดยพัฒนาด้านความคิด วิเคราะห์ หาเหตุและผล และ
รู้จักใช้หลักธรรมะเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
3.๓ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และความสงบเรียบร้อยของสังคม
3.๔ แก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง
3.๕ สร้างเครือข่ายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีจิตสานึกในการกระทาความดี รู้จักการให้การเสียสละ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
จานวน 40 คน
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5. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.๑ วางแผนประสานงานการดาเนินงาน
6.๒ จัดทาโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
6.๓ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมสถานที่ดาเนินโครงการ
6.๔ การประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
6.๕ ดาเนินการจัดกิจกรรม
6.๖ ติดตามผลการดาเนินโครงการ
6.๗ รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ คณะผู้บ ริห าร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริห ารส่ วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ มีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติและการดาเนินชีวิต
๑๐.๒ คณะผู้บ ริห าร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริห ารส่ วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ ได้ข้อคิดในการทางานและการดาเนินชีวิต เพื่อพัฒนาด้านความคิด วิเคราะห์ หาเหตุและผล
และใช้หลักธรรมะเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ด้ านจิ ต ใจของพนั ก งานส่ ว นต าบลและพนั ก งานจ้ างส่ งผลให้ เกิด พฤติ ก รรมในเชิ ง
สร้างสรรค์และความสงบเรียบร้อยของสังคม
๑๐.๔ คณะผู้บริห าร สมาชิกสภา พนักงานส่ วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริห ารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบมีความซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพ
๑๐.๕ คณะผู้บ ริห าร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริห ารส่ วนตาบล
ด่านแม่แฉลบมีจิตสานึกในการกระทาความดี รู้จักการให้การเสียสละ
************************************
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อ กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลที่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรั พย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้า
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมี
การประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้ น องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ านแม่ แ ฉลบ จึงได้ จัด กิจ กรรมให้ ค วามรู้ ความเข้ าใจการป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วน
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คนท างานโดยยึ ด ถื อ ระเบี ย บ กฎหมาย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งก ากั บ ความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
แม่แฉลบ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มี
จิตสานึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จานวน 20 คน
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบมีความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
10.3 พนั กงานส่ ว นต าบลและพนั กงานจ้างขององค์ การบริห ารส่ วนตาบลด่านแม่แฉลบ มี จิต ส านึ ก
ค่านิยม และวัฒ นธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
************************************
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ลาดับที่ 4
1. ชื่อ มาตรการ การจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุ งและ
จัดให้ มีกฎหมายที่ ครอบคลุ มการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริตและการมีผ ลประโยชน์ ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับ
ปัจจุบัน หน่ วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒ นาเครื่องมื อการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุ ม
ประเด็ น การประเมิ น 5 ด้ าน อั น รวมถึ ง การต่ อ ต้ านการทุ จ ริต ในองค์ ก ร ซึ่ งสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริห ารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
ตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ผลิ ตคู่มื อการป้ องกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อนขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลด่านแม่ แฉลบ ให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง
6.4 จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.5 ประกาศใช้และแจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการจัดทาคู่มือการป้ องกันผลประโยชน์ทั บซ้อนขององค์การบริห ารส่ว นตาบลด่านแม่แฉลบ
และให้บคุ ลากรผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
10.2 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
************************************
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ลาดับที่ 5
1. ชื่อ กิจกรรม การจัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนประจาเดือน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง
ที่มุ่ งเน้ น กระจายอานาจจากส่ ว นกลางลงสู่ ท้ องถิ่ น และเป็ น กลไกหนึ่งในการส่ งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรมสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต นางบประมาณที่ได้มาพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
ประเทศชาติจะพัฒนาและมีความเจริญยิ่งขึ้น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้ตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้บุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน ได้มีความตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มีการถ่ายทอดความรู้ การร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหาของชุมชน ปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กาหนดกิจกรรมการจัดประชุมพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่ แฉลบ
เป็ น ประจ าทุกเดือนขึ้น เพื่อให้ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ท าให้ งานมีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิ ตส านึ กและความตระหนักในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามอานาจหน้าที่ให้ บังเกิด
ผลประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมเสนอแนวทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การปรับปรุงกระบวนการทางาน ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
3.3 เพื่อให้ทุกส่วนงานปฏิบัติงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อร่วมกันสนองนโยบายการปฏิบัติราชการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ตลอดจน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรืออานาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคล
ใกล้ชิด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 บุคลากรทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้แก่ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง ร่วม
ประชุมพนักงาน เพื่อรับนโยบาย เสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น
4.2 องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ สามารถพัฒ นาการบริหารจัดการองค์กรและพัฒ นางาน
บริการของสานักงานปลัด และกองต่างๆ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการกาหนดวัน เวลา ประชุมประจาเดือน
6.2 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ผลประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
10.2 ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมเสนอแนวทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การปรับปรุงกระบวนการทางาน ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
10.3 ทุกส่วนงานปฏิบัติงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
10.4 บุคลากรได้ร่วมกันสนองนโยบายการปฏิบัติราชการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทาให้งานมีมาตรฐาน
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรืออานาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือบุคคลใกล้ชิด
************************************
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ลาดับที่ 6
1. ชื่อ มาตรการ การจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมื อง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการ
กระทาผิดทางวินัย
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550
มาตรา 279 องค์การบริห ารส่ว นตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ าย
การเมือง และข้าราชการฝ่ายประจา ขององค์การบริหารส่ วนตาบลด่านแม่แฉลบ เพื่อเป็นเครื่องกากับ ความ
ประพฤติ ของข้าราชการในสั งกัด ตามประมวลจริยธรรมพนั กงานองค์การบริห ารส่ วน ลู กจ้างประจา และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มี หน้าที่ดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึก
ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อน ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ควรนา
แนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและเป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบได้จัดทามาตรการ
“การจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา”ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจา ทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็ น เครื่ องมื อ กากั บ ความประพฤติ ข องข้ าราชการที่ ส ร้างความโปร่งใส มี มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึ ดถือเป็น หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิ ดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่ อให้ เกิด พัน ธะผู กพั น ระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุ กระดับ โดยให้ ฝ่ ายบริห ารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลาดับ
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3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่ างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
6.2 เผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์เกี่ย วกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลด่านแม่แฉลบ
เปิดเผย เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา
************************************
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มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ภาษี คื อ สิ่ งที่ รั ฐ บาลบั งคั บ เก็ บ จากราษฎรเพื่ อ น ามาใช้ บ ริห ารและพั ฒ นาประเทศให้ เจริญ ก้ าวหน้ า
ทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การประชาสงเคราะห์ การป้องกันประเทศ และรักษาความ
สงบภายในประเทศ สร้างสาธารณู ป โภค รวมไปถึงเงิน เดือนของราชการทหาร ตารวจ ผู้ ทาหน้าที่ให้ บ ริการ
ประชาชน เงิน ภาษีซึ่งการเรีย กเก็บ จากราษฎรเป็น เครื่องมือทางการคลั งที่ ส าคัญ ในการบริห ารประเทศและ
เพื่อให้รัฐบาลสามารถดาเนินการตามหน้าที่ที่มีต่อประชาชนในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน และรักษา
ความสงบเรีย บร้อยของบ้ านเมืองและตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย นอกจากจะกาหนดสิ ท ธิต่างๆ
ที่ประชาชนพึงมีไว้แล้ว ยังได้กาหนดหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายที่ใช้
เป็นข้อกาหนดในการเรียกเก็บภาษี คือ ประมวลกฎหมายรัษฎากรการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลนั้น
มี ก ระทรวงการคลั งเป็ น ผู้ ดู แ ล โดยมอบหมายงานให้ ก รมสรรพากร กรมศุ ล กากรและกรมสรรพสามิ ต เป็ น
ผู้ควบคุมดูแลในการจัดเก็บภาษี แต่ก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ทาหน้าที่เก็บภาษีและค่ าธรรมเนียมเป็นรายได้เข้ารัฐ
อยู่บ้าง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมตารวจ ฯลฯ รวมไปถึงภาษีที่จัดเก็บจากท้องถิ่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ โดยงานจัดเก็บ
และพัฒ นารายได้ สังกัดกองคลัง จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดเก็บภาษี ประจาปี 2562 2564 ขึ้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับความสะดวกรวดเร็วในการชาระภาษี ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดี
และเต็มใจชาระภาษี เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ได้แก่ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๓.๒ เพื่อสารวจพื้นที่จริงและได้ข้อมูลจริง เพื่อนามาคิดประเมินภาษี
๓.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการชาระภาษีและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการชาระภาษี เพื่อ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน
๓.4 เพื่อแนะนาขั้นตอนในการชาระภาษีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชาระภาษีต่างๆ ให้ประชาชน
ได้เข้าใจและเห็นถึงความสาคัญของการชาระภาษี
๓.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นในการชาระภาษี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้มีหน้าที่ชาระภาษีตามประมวลกฎหมาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวก้อง
6.4 จัดทากาหนดการ และ ดาเนินการตามที่กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการ
10.2 สามารถจัดเก็บรายได้ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และเป็นไปตามเป้าหมายของประมาณการ
รายรับด้านการจัดเก็บภาษี
10.3 ได้ข้อมูลการจัดเก็บ การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
10.4 ประชาชนได้ ต ระหนั ก ถึ งหน้ าที่ ในการเสี ย ภาษี และ เกิ ด ความเข้าใจอั น ดี ระหว่างหน่ ว ยงาน
กับประชาชน
************************************
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มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ โครงการ วันเด็กแห่งชาติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2496 ถึง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ, (8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น และ (9) หน้าที่อื่นตามอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้
องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส,
(11) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น นั้น
สืบเนื่อง รัฐบาลได้กาหนดให้วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติเป็น
วันที่ภาครัฐต้องให้ความสาคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยต้องช่วยกันกระตุ้นและส่งเสริมให้
เด็กทั้งในและนอกระบบการศึกษาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้พัฒนาศักยภาพทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักทานุบารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อีกทั้งเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้วัฒนธรรม
และความเป็นอยู่ของสังคม และให้มีจิตสาธารณะมีความสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ “วันเด็กแห่งชาติ” ดังกล่าว จึง
ร่วมกับ ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ภาคเอกชน
และทุกส่วนราชการในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วน กาหนดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
มกราคม ณ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
3.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชน รู้ จั ก ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3.3 เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสานึกให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของสังคมและ
ให้มีจิตสาธารณะ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลาดับ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.3 เชิญประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการเพื่อวางแผนดาเนินโครงการฯ
6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ตามแผนงานกาหนด
6.5 ดาเนินงานตามแผนงาน เช่น
1) การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการฯ โดยรถยนต์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบและ
ใกล้เคียง
2) กิจกรรมมีดังนี้
1. การสาธิตการละเล่นแบบไทย
2. การละเล่นทั่วไปเช่น เหยียบลูกโป่ง, เก้าอี้ดนตรี, เตะบอลเข้าประตู เป็นต้น
3. ช่วงแสดงความสามารถพิเศษของเด็ก
4. การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6.6 กาหนดของขวัญของรางวัลสาหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจรรม
6.7 เชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน
และประชาชน เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
6.8 ประกาศเสียงตามสาย และติดประกาศ เชิญชวนประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน
6.9 เตรียมสถานที่จัดงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจัดโครงการฯ
6.10 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ พร้อมรายงานผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชน ได้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
10.2 เด็กและเยาวชน รู้จักทานุบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิน่
10.3 เด็ก และเยาวชน เรี ย นรู้ วัฒ นธรรมและความเป็ น อยู่ ของสั งคม และมี จิต ส านึ กในการเป็ น จิ ต
สาธารณะ
************************************
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อ กิจกรรม ปลูกจิตสานึกให้แก่เด็กในความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศการพัฒนาประเทศย่อมต้องอาศัย เด็ก
และเยาวชนในวันนี้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าการให้การศึกษาที่ดี การสร้างจิตสานึก และกระตุ้นให้แ ก่เด็ก
และเยาวชนมีความรักและห่วงใยในประเทศชาติ การส่งเสริม และพัฒนาความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิด
ที่ ส ร้ างสรรค์ จึ งมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การก าหนดทิ ศ ทางของสั งคมในอนาคตดั งนั้ น จึ งต้ อ งให้ เด็ ก เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี
ที่สามารถทาให้ ตนเองมีความสุขส่งผลให้สังคมเป็นสุข เป็นสังคมแห่งความดีงามโดยมีครูและโรงเรียนทาหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดี ให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์การจัดทาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สาหรับสาระสาคัญ
ในหลักสูตรโตไปไม่โกงนั้น มุ่งเน้ นให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1.ความซื่อสัตย์สุจริต
2.การมีจิตสาธารณะ 3.รักความเป็นธรรม 4.ความรับผิดชอบ 5.ชีวิตพอเพียง ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดสังคมน่าอยู่ สังคมที่ที่เป็นสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อร่วม
สร้างสังคมที่น่าอยู่ สังคมที่เป็นสุขในวันข้างหน้า จึงได้จัดทากิจกรรมปลูกจิตสานึกให้แก่เด็กในความซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็ก
ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อปลูกจิตสานึกให้แก่เด็กในความซื่อสัตย์สุจริต
3.๒ เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศต่อไป
3.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มแี นวคิดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวก้อง และประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
6.4 จัดทากาหนดการ และ ดาเนินการตามที่กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศต่อไป
10.๓ เด็ ก และเยาวชนได้ เ ติ บ โตเป็ น คนรุ่ น ใหม่ ที่ มี แ นวคิ ด ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
************************************
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อ กิจกรรม การเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การทุจริตหรือคอร์รัปชั่ น หมายถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตาแหน่งหน้าที่หรือการใช้อานาจ
ในตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบนการนาเสนอหรือการให้คามั่นว่าจะให้
การขอหรือการเรียกร้องทั้งที่เป็นทรัพย์สินเงินสิ่งของสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรมจริยธรรม
และกฎหมายกฎ ระเบี ย บนโยบายต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ
หรือบริษัทในกลุ่มไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่ อองค์กรตนเองหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกประเทศล้วนประสบ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวหน้าการพัฒ นาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
ย่อมส่งผลให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลดน้อยลง การสร้างจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตจาเป็น ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากประชาชน จากสังคมจากหน่วยงานต่างๆ ในทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไข
จัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการ
ทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น จิตสานึกให้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การร่วมสร้างจิตสานึกและความตระหนักให้แก่เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน จึงได้จัดทา
กิจกรรมการเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขึ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนงาน/กิจกรรมเสนอผู้บริหาร
6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวก้อง และประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
6.4 ดาเนินกิจกรรม
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็ก และเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง/
10.2 เด็ก และเยาวชน ได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
************************************
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มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ กิจกรรม ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จั ดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ ว
3 ฉบั บ ปั จจุบั น ที่ใช้อยู่ เป็ นฉบั บที่ 3 เริ่ มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง มุ่งสู่ การเป็นประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพ ฤติกรรมแตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิช อบ
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึ ดหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้ องถิ่น และส่ งเสริมให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็ น
หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ รวมทั้ งมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจแก้ ไขปั ญ หาในระดั บ พื้ น ที่
ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานใน
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ท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริห ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็ นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ผู้บริหารประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
************************************
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มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ มาตรการ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ เป็น
บุคลากรที่มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ
โดยมุ่งผลสั มฤทธิ์ของงานให้ เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒ นางานขององค์กรจะบรรลุ ผ ลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ
ทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎี กา ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ก าหนดมาตรการด้ า นความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ด่านแม่แฉลบ
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกการปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ด่านแม่แฉลบ ให้มปี ระสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เลื่อนขั้นเงินเดือน
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ไม่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นในการด าเนิ น การด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ด่านแม่แฉลบ
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนมีความโปร่งใส สามารถป้องกั นการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้
************************************
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อ กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายกเทศมนตรี ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
เรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุ คคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยแต่ งตั้งปลั ดเป็นประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพื่อกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รวบรวมและ
เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ
6.5 คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นข้ า ราชการ พิ จ ารณาทบทวนผลการพิ จ ารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เสนอมา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
************************************
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อ กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้ อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งถือเป็นเรื่อง
สาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรฝ่ ายบั ญ ชี กองคลั ง มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ประกาศ
และหนังสือทีเ่ กี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุ ค ลากรกองคลั ง มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ประกาศและหนั ง สื อ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
************************************
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ลาดับที่ 4
1. ชื่อ กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหน้าพัสดุ
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จ าแนกวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและคิ ด เป็ น ร้ อ ยละของจ านวนโครงการและร้ อ ยละของจ านวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

47
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบั ติงานมีข้อมูลในการพัฒ นาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
************************************

48

ลาดับที่ 5
1. ชื่อ กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติง านในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
************************************
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ลาดับที่ 6
1. ชื่อ โครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ
แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการ โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมี ความจาเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ – จั ด จ้ า ง ตามแผนงาน/โครงการต่ า งๆ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ด่านแม่แฉลบ ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
************************************
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ลาดับที่ 7
1. ชื่อ โครงการ จ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วน พ.ศ.
2496 และหน้าที่ตามพระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลและในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดทาบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่า
ภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้ บ ริการมีคุณ ภาพเพีย งใด ตอบสนองความต้องการผู้รับ บริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 ที่กาหนดให้ การบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุ ขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ สอดคล้องของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ ในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้
เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ด าเนิ น การส ารวจความพึ งพอใจจากประชาชนในเขตองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลด่ านแม่ แฉลบ
ตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
************************************
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ลาดับที่ 7
1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ประเทศไทยยังต้องประสบกับสภาพปัญหาและรองรับกับรูปแบบของการกระทาความผิดทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมไทยที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
มากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดั นให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
วาระแห่งชาติก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ จะเห็นได้จากสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนมายังสานักงาน ป.ป.ช. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น กลไก
สาคัญที่จะช่วยทาให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ในวงราชการลดน้อยลง จึงต้องให้ความสาคัญกับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาทางานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ ง
ร่ ว มกั น ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ร่ ว มสร้ า งกลไกการป้ อ งการทุ จ ริ ต ในตนเองและองค์ ก ร
ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่อันจะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ การสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารและสร้างระบบถ่วงดุลอานาจในทุกระดับ จึงต้อง
กระตุ้นให้ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความจงรักภักดีต่อชาติและสานึกในบุญคุณของแผ่นดินและสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวม จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็ น
ฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยกันส่งเสริมคนดี และกันคนไม่ดีออกไปภาครัฐ
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในแนวทางการปลุกจิตสานึกสร้าง
ความตระหนั กรู้ การตรวจสอบและเฝ้ าระวังเชิ งรุก กองคลั ง งานทะเบี ยนทรัพ ย์สิ นและพั ส ดุ จึงดาเนิ น การ
โครงการส่ งเสริมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่ออบรมให้ ความรู้ -ปลู กจิตส านึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้ กับ เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ห ลักเพื่อสร้างเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผล
ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ในการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
3.2 เพื่อปลูกจิตสานึกและสร้างค่านิยมต่อต้านทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติการ
เชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตโดยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน
3.3 เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
3.4 เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้บริหารคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จานวน
4.2 เจ้าหน้าที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
จานวน
4.3 สภาเด็กและเยาวชน
จานวน

20 คน
20 คน
20 คน
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดอบรมให้ ความรู้ป ลุ กจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ กับเครือข่ายภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต
6.2 เชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและ
ร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
10.2 ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
10.3 ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสื่อสัตย์สุจริต และเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ในภาครัฐ
10.4 หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ให้บริการ
ด้วยความเป็นธรรม
************************************
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มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับ ในปี ที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริห าร
จัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิด ผลสั ม ฤทธิ์ต่ อภารกิ จ ขององค์ กรมีป ระสิ ท ธิภ าพและความคุ้ มค่ า สามารถลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานและ
ตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้อย่ างแท้ จริง หรืออย่างน้ อยมี ผ ลการประเมิ นไม่ ต่ากว่าปี ที่ ผ่ านมา
องค์การบริห ารส่ วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการ
ทางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อลดขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ งานการบริก ารประชาชนโดยการแสดงขั้น ตอน ระยะเวลา อัต รา
ค่าบริการ อย่างชัดเจน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
4.5 ผู้ บั งคับ บั ญ ชามอบอานาจการตัดสิ น ใจเกี่ยวกับการสั่ งการ อนุ ญ าต การอนุมัติ และการปฏิ บั ติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นต้องปฏิ บัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใด
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายก หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้ รั บ ความสะดวก รวดเร็ว ในการติด ต่ อ ขอรับ บริก าร และมี ค วามพึ งพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
************************************
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อ มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การมอบหมายอานาจหน้ าที่ให้ กับ ผู้ ใต้บังคับบัญ ชาในการบริห ารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้ น
ก็เพื่อเป็ น การช่ว ยเพิ่ มประสิ ทธิภ าพของการปฏิบั ติงานให้ เกิดความคล่ องตั ว รวดเร็ว ซึ่งการพิ จารณาเลื อก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ
คุณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลด่ า นแม่ แ ฉลบ ภายใต้ ก รอบอ านาจหน้ า ที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหารฯ ปลัดองค์การบริหารส่วน หรือผู้อานวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จั ด ท าบั น ทึ ก เสนอเพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ อนุ ญ าต สั่ งการ แต่งตั้ ง มอบหมาย คณะผู้ บ ริห าร ฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วน หรือผู้อานวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารฯ ปลัดองค์การบริหารส่วน หรือผู้อานวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ ที่
ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
************************************
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อ มาตรการ การมอบอานาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วน การที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดาเนินการในเรื่อง
ต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลให้รองนายก ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ ก ารใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ต่างๆ ของฝ่ ายบริห ารเป็ น ไปโดยรอบคอบ ตามหลั ก การบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 3 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้รองนายก/ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
************************************
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริต ความมี คุณ ธรรม จริยธรรมนั บ ว่าเป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ของที่ ท าให้ สั งคมสงบสุ ข
การดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น จาเป็นที่ คนในสังคมต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ความมี คุณธรรม
จริยธรรม เพราะหากสังคมขาดสิ่งเหล่านี้ ย่อมทาให้เกิดความไม่สงบสุข ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคมมากมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มี ความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ย ง า น / บุ ค ค ล บุ ค ค ล ผู้ ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เป็ น ค น ดี
เป็ น แบบอย่ างที่ดีต่อสั งคม การยกย่ องเชิดชูเกียรตินั้นท าให้ เกิดขวัญ และกาลั งใจแก่ผู้ ประพฤติตนทาความดี
เป็นตัวอย่างแก่สังคมในการปฏิบัติตน
3. วัตถุประสงค์
การยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานจ้าง ข้าราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
จั ด ให้ มี ก ารมอบประกาศนี ย บั ต รและประกาศเผยแพร่ ตลอดจนประชาสั มพั น ธ์ยกย่อ งเชิ ด ชูเกีย รติ
หน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
************************************
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ มาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจ ริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่ วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่ ว นมากเกิดจากการดาเนิ นงานของระดับบุ คคล
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการ
ทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่ง
ที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
************************************
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อ มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กลไกการกากั บ ดู แ ลองค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น ตามกฎหมาย องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น แต่ ล ะ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดั งนั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ านแม่ แ ฉลบ จึ งได้ จั ด ท ามาตรการให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนั บ สนุ น กลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีห น้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน
LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
************************************
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อ มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานรั บ ผิ ด ชอบการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นประจ า
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้ องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ได้ รั บ จากช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นต่ างๆ ให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
************************************
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ลาดับที่ 4
1. ชื่อ มาตรการ จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้ม
ที่จะพัฒ นารูป แบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นาประเทศมากขึ้นทุกปี
เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมี การดาเนินการที่ ถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลด่านแม่ แฉลบ ได้ เล็ งเห็ น ถึ ง
ความสาคัญ ในเรื่องนี้ โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรม
มาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสานึก
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติ ราชการมีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทาให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชน เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจ
ในการบริ ห ารราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ านแม่ แ ฉลบ รวมทั้ งตั ว ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภา
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดทามาตรการการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและ รัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้อ งกันปัญหาการประพฤติมิชอบ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” เป็นแนวทางในการจัดทา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ าราชการฝ่ า ยการเมื อ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3.3 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
3.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.5 เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือ ข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้ อ งถิ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เกิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการจริ ย ธรรม การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการเพื่อจัดทาแผน
6.2 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
6.3 ดาเนินการตามแนวนโยบายที่วางไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เป็นเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ
10.2 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.3 มีกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
10.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่ มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
************************************
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มิติที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คุณ ธรรม จริย ธรรมเป็ น หนึ่ งในหลั กธรรมาภิ บาลที่ ห น่ว ยงานภาครัฐทุ กแห่ งพึ งปฏิบัติเพื่ อให้ เกิดการ
บริ ห ารจั ด การที่ ดี แ ละส่ งเสริ ม องค์ ก รให้ มี ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งรวมไปถึ งความโปร่งใสการท างาน
ที่จาเป็ นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้ เกิดความโปร่งใส
ในการทางานคือการเปิด เผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิส าหกิจ หรือราชการส่วนท้ องถิ่น ”
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูล ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริห ารส่ วนตาบลด่านแม่แฉลบให้ ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วจากการทางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบมีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนและ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสและเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทางานและมี ความรู้ เกี่ ย วกับ สิ ท ธิในการเข้าถึงข้อมู ล ข่าวสารตามพระราชบัญ ญั ติ ข้อมู ล ข่ าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 สารวจความต้องการอบรม
6.2 ออกแบบหลักสูตร
6.3 ดาเนินกิจกรรม
6.4 วัดผลความรู้
6.5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
************************************
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อ มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบจึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ป ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน ฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
************************************
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อ กิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริ ห ารงานราชการในปั จ จุบั น ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่ วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจ ริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน
การคลัง ผ่ านทางเว็บไซต์ขององค์การบริห ารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ

75
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วน ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
************************************
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ลาดับที่ 4
1. ชื่อ มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรั ฐจะต้องจัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ ส าคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารครอบคลุ ม
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพ ท์ การเผยแพร่ข้อ มู ล ทางสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ต่ างๆ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติร าชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
- รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- รายงานประจาปี
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
************************************
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ลาดับที่ 5
1. ชื่อ กิจกรรม การประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริ ห ารงานด้านการพั ส ดุ การจัด ซื้อ จัด จ้าง ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลด่ านแม่ แฉลบ ได้ยึ ด
หลั กการบริห ารราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ พ.ศ.
2560 ประกอบกับตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับ รู้หรือรับ ทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิ ทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิ ดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยคานึงถึงการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อที่จะให้การบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแผนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 แผนการจัดหาพัสดุ
4.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ผู้อานวยการกองคลัง ผู้บริหาร และประชาชนโดยทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง และจาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 สรุป ผลการจั ดซื้อจั ดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ต่อผู้ บริห ารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6.3 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานที่เผยแพร่เกี่ยวกับแผนจัดหาพัสดุหรือ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบั ติงานมีข้อมูลในการพัฒ นาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
************************************
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ลาดับที่ 6
1. ชื่อ กิจกรรม การเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างให้สาธารณชนทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ ใน
การจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ
ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่ กาหนดไว้ ดังนั้น
การที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ า นแม่ แ ฉลบจะบริห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่
ประชาชน จะต้ อ งบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต มี ค วามโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ ก าหนดให้ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง ให้ ส่ ว นราชการ
ดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่ อประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณ และการบริ ก ารประชาชนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ด่านแม่แฉลบเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่ น
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบจึงได้จัดทาโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบให้แก่สาธารณชนทราบ
3.2 เพื่อให้ประชานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.3 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ – จั ด จ้ า ง ตามแผนงาน/โครงการต่ า งๆ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ด่านแม่แฉลบที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
หลากหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ เช่น ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประกาศ
การกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน ประกาศวัน
เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประกาศวัน
เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน เช่น
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
************************************
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มิติที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ กิจกรรม การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลด่านแม่แฉลบ เป็น หน่ ว ยงานภาครัฐที่ เน้ นการให้ บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นบริ ก ารเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น การอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้อ งการของประชาชน องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลด่า นแม่แ ฉลบจึง มีก ารจัด ตั้งศูน ย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรั บเรื่ องร้ องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่ อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ค วามหลากหลายและมี ค วามแตกต่ า งกั น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
10.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
************************************
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อ กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้ าที่ในการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็ นสิ่ งส าคัญ เพราะการปฏิบัติห น้าที่ ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่ อ ให้ เกิ ดการปฏิ บั ติห น้ าที่ ราชการอย่ างถูก ต้อ งโดยการน าข้ อเสนอแนะจากหน่ ว ยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
************************************
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มิติที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ โครงการ จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการให้บริการเชิงรุก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2496 ถึง แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว น (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (15) การส่ งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ (16) ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ
ดังนั้น จึงทาให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
ทั้งนี้ เพราะการปกครองในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนใช้หลักการปกครองประชาธิปไตย โดยให้ สิทธิ
เสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกคณะบุคคลเข้ามาทาหน้าที่ในการบริหารงานได้โดยตรง การบริห ารงานของ
องค์การบริหารส่วนจึงต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและสิ่งสาคัญที่สุดคือการทาอย่างไรที่จะให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายในการดารงชีวิตและได้รั บการบริการจากภาครัฐมากที่สุด และตาม
นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และความต้องการของประชาชนเพื่อให้
องค์ก ารบริห ารส่ ว นได้น ามาแก้ ไขปรั บ ปรุงต่ อไป รวมทั้ ง การประชาคมเพื่ อรับ ฟั งความคิด เห็ นในการจัด ท า
แผนพัฒนาและการให้บริการเชิงรุก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสารวจความต้องการและปัญหาของ
ชุมชนและขยายเวลาการบริการและอานวยความสะดวกไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงร่วมออก
ให้ บริการประชาชน ซึ่งก่อให้ เกิดความร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล และตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กาหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งในขั้น ตอนจะต้องดาเนิ นการให้ แล้ วเสร็จและเสนอให้ ผู้บริห ารท้องถิ่นพิจารณาและอนุมัติ และประกาศใช้
แผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ปี เพื่อให้ ครอบคลุมในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบจึงได้จัดทา “โครงการประชาคม” เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการเชิงรุก” ขึ้นต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อขยายการบริการด้านต่างๆ ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
3.2 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการ ทาให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
3.4 เพื่อ เผยแพร่ป ระชาสั มพั น ธ์ข่าวสารข้อมูล ต่างๆ ขององค์การบริห ารส่ว นตาบลด่านแม่แฉลบให้
ประชาชนรับทราบ
3.5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน
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3.6 เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะนามาแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาให้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน
3.7 เพื่อประชาคมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ฉบับเพิ่มเติม/ปรับปรุง)
3.8 เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายกาหนดไว้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนซึ่งมีที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จานวน
8 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการจากผู้บริหาร
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
6.4 ลงพื้นที่ (ตามแผนกาหนดการฯ)
6.5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบได้รับการบริการด้านต่างๆ จากหน่วยงาน
และหน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึง
10.2 ทาให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
10.3 สามารถอานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการเดินทางมาติดต่อราชการ
10.4 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและเสนอความคิดเพื่อนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
10.5 ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ จากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบดียิ่งขึ้นและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
10.6 คณะผู้ บ ริ ห ารและพนั กงานได้มีโอกาสพบปะรับฟั งปัญ หาต่างๆ จากประชาชนเพื่อน ามาเป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานและนามาแก้ไขให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง
************************************
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อ มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ในด้านการจั ดซื้อจั ดจ้ างขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในรอบปี งบประมาณ และส่งเสริมให้ ภาคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบอย่างแข็งขัน สาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบได้มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์กรนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
แม่แฉลบอย่ างแข็งขัน ส าหรับ การท างานขององค์การบริห ารส่ ว นต าบลด่ านแม่ แฉลบได้มี กฎหมายระเบีย บ
ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วนตาบลใน
หลายๆ ส่ ว น เช่ น ให้ ตั ว แทนประชาคมมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น กรรมการตามระเบี ย บฯ ว่ า ด้ ว ยการพั สดุ
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทา
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิ ทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
************************************
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อ กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้ องค์การบริหารส่วนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วน เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต่อไป
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดทากิจกรรมการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบมีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
************************************
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ลาดับที่ 4
1. ชื่อ มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับ หมวด 5 และหมวด 7 แห่ งพระราชกฤษฎี กา ว่าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริห ารกิจ การบ้ านเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
แม่แฉลบมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
************************************
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ลาดับที่ 5
1. ชื่อ มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจั ดท าแผนพั ฒ นา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้ มี องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วน มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ โดยงานนโยบายและแผน สานัก
ปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒ นาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบลฯ และคณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบมีคณะกรรมการสนับสนุน แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นองค์กรใน
การยกร่างหรือจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนา
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
************************************
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ลาดับที่ 6
1. ชื่อ มาตรการ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาข้อ 28 ให้ผู้บริห ารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ซึ่ งประกอบด้ ว ยบุ คคลตามที่ ระเบี ยบก าหนด ข้ อ 29 ให้ ค ณะกรมการติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแผนท้องถิ่น มี อานาจหน้ าที่ (1) กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พร้ อมทั้ งประกาศผลการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี และข้อ 30 (๕) ผู้บริห ารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วัน ที่ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่ าวและต้องปิ ด
ประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้ อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบจึง
ได้จัดให้มีมาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดาเนินการติดตาม
ผลฯ ตามระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
3.2 เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผน ประกอบไปด้ ว ยบุ ค คลและปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามที่ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยฯ กาหนด
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผน
6.2 ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนทุกภาคส่วนตามที่ระเบียบกาหนดโดยผ่านเวทีประชาคม และมติสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ กรณีตัวแทนคณะกรรมการฯ ต้องเป็นบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
6.3 ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
6.4 คณะกรรมการฯ ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนการจัดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่นเป็ นไปตามระเบียบ
ที่กาหนด
10.2 ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
10.3 ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต การปฏิ บั ติราชการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
************************************
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ลาดับที่ 7
1. ชื่อ กิจกรรม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาข้อ 28 ให้ผู้บริห ารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ซึ่ งประกอบด้ ว ยบุ คคลตามที่ ระเบี ยบก าหนด ข้ อ 29 ให้ ค ณะกรมการติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแผนท้องถิ่น มีอานาจหน้ าที่ (1) กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พร้ อมทั้ งประกาศผลการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี และข้อ 30 (๕) ผู้บริห ารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วัน ที่ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่ าวและต้องปิ ด
ประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้ อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดกิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ ด างานเป็ น ไปตามระเบี ย บ
ที่กาหนด
3.2 เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผน ประกอบไปด้ ว ยบุ ค คลและปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามที่ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยฯ กาหนด
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผน
6.2 ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนทุกภาคส่วนตามที่ระเบียบกาหนดโดยผ่านเวทีประชาคม และมติสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ กรณีตัวแทนคณะกรรมการฯ ต้องเป็นบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
6.3 ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
6.4 คณะกรรมการฯ ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
10.2 ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
10.3 ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต การปฏิ บั ติราชการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
************************************
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มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ โครงการ จัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตามที่ ร ะเบี ย บฯ ก าหนด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ด่านแม่แฉลบจึ งได้มี การจั ดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ น ดินกาหนด
เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ
3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรี ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ
กาหนด
3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนซึ่งมีที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จานวน
8 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
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6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุ ม ภายใน ตามระเบี ย บฯ ข้ อ 6 ระดั บ องค์ ก ร และน าเสนอผู้ บ ริ ห าร พร้อ มจัด ส่ งรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
************************************
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อ กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์
ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน
จึ งไม่ ส ามารถสะท้ อ นภาพถึ ง ผลการด าเนิ น งานในภาพรวมของหน่ ว ยงานได้ ระบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี
ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ
ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้ ง นี้ สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง อาจเกิ ด จากการก าหนดหน้ า ที่ แ ละมอบหมายงานในหน่ ว ยงานไม่ เ หมาะสม
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้ เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพและเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้น ตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ ยงหรือผลเสี ยหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
6.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่
แฉลบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
************************************
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อ มาตรการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ลอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น ปี ง บประมาณ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การด าเนิ น งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรั พ ย์สิ น การป้ อ งกันหรือลดความผิ ดพลาด ความเสี ยหายการั่วไหล การสิ้ น เปลื อ ง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดาเนิน การจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ ยงที่มีห รือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าและน าแผนการปรั บ ปรุงหรื อ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ไปด าเนิ น การเพื่ อ ควบคุ ม ลดความเสี่ ย ง ในการป้ อ งกั น หรื อ ลดความผิ ด พลาด ความเสี ย หาย การรั่ ว ไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลภายใน
เวลาที่กาหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้ าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบนาแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบรายงานผลการดาเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6.4 คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ านแม่ แ ฉลบ
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่
หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
************************************
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มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมการตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิ บั ติ งานด้ านการคลั งเป็ น การท างานที่ ต้ อ งอาศั ย ระเบี ย บกฎหมาย หนั งสื อ สั่ งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐ มนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงิ น การคลั ง เกิ ด ความโปร่ ง ใสไม่ เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ นมี ก ารท างานมี ก ระบวนการที่ โ ปร่ ง ใส
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการ
คลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิ ดเผยข้ อมูล ข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้น ปี และจัดท ารายงานแสดงผลการดาเนิ นงานตามที่กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่นกาหนด เพื่ อนาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
************************************
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อ มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ
สื่อมวลชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง องค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยได้ดาเนินการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
แสดงถึงโครงการ/มาตรการ/กิจ กรรมต่างๆ ที่ จะดาเนิน การในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)
ประกอบด้วย 4 มิติดังนี้ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้วางไว้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดให้มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล การ
จัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กากับ ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัส ดุขององค์การบริห ารส่ วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ ดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ภาคประชาชนตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาท ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบ
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
************************************
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อ กิจกรรม การประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบั ญ ญั ติ การจั ด ซื้อจั ดจ้ างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ณ วัน ที่ ๒๔ กุมภาพั น ธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบั ติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันโดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ
โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนการดาเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อ
จัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการส่งเสริมให้ ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประกอบกับมาตรการอื่นๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่ ง จะท าให้ เกิ ด ความโปร่ งใสในการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ อั น จะเป็ น การสร้ างความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
สาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงการปฏิบัติงานด้านการคลัง
เป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ใน
กรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวก
ให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่
เลื อ กปฏิ บั ติ เ สริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารการเงิ น การคลั ง เกิ ด ความโปร่ ง ใส
ไม่ เกิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น มี ก ารท างานมี ก ระบวนการที่ โ ปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ น
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
ซึ่งอาศั ย ความตามมาตรา ๑๒ ได้กาหนดให้ ห น่ วยงานของรัฐต้ องจัดให้ มีการบั นทึ กรายงานผลการพิ จารณา
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดกิจกรรมประกาศรายงานผลการดาเนินการ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ในการบริ ห ารจั ด การต้ อ งท าอย่ า งเปิ ด เผยสามารถตรวจสอบได้ จึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
การทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯที่กาหนด
6.2 ประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ
10.2 ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายงบประมาณได้
10.3 การบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10.4 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
************************************
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มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับอานาจหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบ ทบาทความสาคัญยิ่ งต่อการพัฒ นาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจั ดบริการให้ แก่ชุมชนจึ งเป็ น เรื่ องที่ส าคัญ อย่างยิ่ง ประกอบกับการให้ การศึกษาอบรมเป็น สิ่ งส าคั ญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึ ก ษาดู งานอยู่ เสมอ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานและสามาร ถน ามาพั ฒ นาองค์ ก ร
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คลตรวจสอบหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมทั้ ง ภายใน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ด่านแม่แฉลบและหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของหลั ก สู ต รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ด าเนิ น การเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับ การฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/
กองงานที่รับผิดชอบ
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6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6.4 งานการเจ้าหน้ าที่ ดาเนิ นการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
************************************
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มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ กิจกรรม การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุ กภาค
ส่ ว นในสั งคมจะต้ อ งตระหนั ก และร่ ว มกั น แก้ ไขจั ด การปั ญ หา โดยการเข้ าไปมี ส่ ว นร่ว มเป็ น เครื อข่ ายในการ
ขั บ เคลื่ อ นต่ างๆ ให้ เกิ ด การเฝ้ าระวั ง ป้ อ งปรามการทุ จ ริ ต ในรู ป แบบการกระตุ้ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นในจั งหวั ด
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
************************************
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อ กิจกรรม การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ชุ ม ชนเป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ของประเทศ เป็ น โครงสร้ า งส าคั ญ ที่ มี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นาประเทศ
การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศจาเป็นต้องสร้างชุมชนที่เข้มแข็งก่อน ลักษณะชุมชนที่เข้มแข็ง คือชุมชน
ที่สมาชิกมีศักยภาพ มีการพึ่งพาตนเองได้ มีการบริหารจัดการการอยู่ร่วมกันอย่างมีระบบ การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนตนเองเป็นสิ่งต้องสาคัญ ชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้ต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจ
ในการดาเนิน งาน ดาเนิ นกิจกรรม ระดมความคิด การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การให้คน
ในชุมชนได้ตระหนักถึงการเฝ้าระวังการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนตนเป็นสิ่งดี เพราะเป็น อุปสรรคต่อการพัฒนา
ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนตนเอง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ได้ตระหนักและ
เห็นถึงความสาคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนที่ ไม่ทนต่อการทุจริต จึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนรวมในการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขึ้น เพื่อเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมให้มี
การดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ชุมชนของตน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุม และมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวก้อง
6.3 จัดทากาหนดการ และดาเนินการตามที่กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมของชุมชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
10.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจรติในพื้นที่
************************************
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อ มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญ หาทุจ ริตคอร์รัป ชั่น เป็ น ปั ญ หาใหญ่ที่ทุกประเทศล้วนประสบ เป็นอุปสรรคในการพั ฒ นาประเทศ
ให้ก้าวหน้าการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
ย่อมส่งผลให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลดน้อยลง การสร้างจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตจาเป็น ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากประชาชน จากสังคมจากหน่วยงานต่างๆ ในทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น
ในหน่ วยงานภาครั ฐซึ่งส่งผลเสี ยหายกับ ประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่ วนในสังคมจะต้องตระหนัก
และร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง
ป้องปรามการทุจริต ในรูป แบบการกระตุ้น จิตส านึกให้ ตระหนักถึงปัญ หาการทุจริตคอร์ รัปชั่ นและมีส่วนร่ว ม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การร่วมสร้างจิตสานึกและความตระหนักให้แก่เด็ก เยาวชน และคน
ในชุมชน จึงได้จัดทากิจกรรมการเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขึ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3.3 เพื่ อ ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในพื้ น ที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ด่านแม่แฉลบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการทางานร่วมกัน
6.4 จัดทากาหนดการ และ ดาเนินการตามที่กาหนด
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
10.2 ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
10.3 ประชาชน/หน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีความร่วมมือ
ร่วมใจในการป้องกันการทุจริต
************************************

