แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2562 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
สวนที่ 1 บทนํา
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความเสี่ยง
ของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่
อาจเกี่ ย วขอ งกั บ การกระทํา ทุ จ ริต เพื่อ พิ จ ารณาว าการควบคุมและการป องกั นการทุ จ ริ ตที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทอ งถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับ ทองถิ่น
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได
ดังนี้
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุ จริตแตพบว า ยั งคงมี ชองวางที่ทําให เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
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กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โ ดยเฉพาะขาราชการระดับ สูงก็ เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ/จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูก ขาด ดั ง นั้ นจึง มี ค วามเกี่ย วขอ งเปน หว งโซผ ลประโยชนท างธุ ร กิจ ในบางครั้ ง พบบริ ษั ท มี ก ารให สิ นบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการผูกขาด
ในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต
เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
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๒. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแก ไขป ญหาในระดับ
พื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็ นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก ไข
ปญหาในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วานี้ ไดมีสวนทําให
การบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณสอไปในทางที่เอื้อ
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน ฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ จะ
พบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมา
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการ
ทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผล
คะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘
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อยูอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศ
มาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับที่ ๑๐๑ จาก
๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริต
ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะกรรมการป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ไ ดจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุท่ี
ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภท่ที ําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่
ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึง
สงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่ม
จากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได รับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทัก ษรักษาผลประโยชน ของชาติแ ละประชาชนเพื่อ ให ป ระเทศไทยมี ศักดิ์ ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับ การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่
เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก
ออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
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ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขององคการบริห ารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงไดตระหนักและให ความสําคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอย างยั่ งยื นจึงไดดําเนิ นการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการเรื่อง
โปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อัน
จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดย
ประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได
วิสัยทัศน (Vision)
“ตําบลแกงเลิงจานชุมชนนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การคมนาคมสะดวก สงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ วิถีไทย ”
พันธกิจ (Mission)
1. การคมนาคมขนสงไดมาตรฐาน
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
3. ชุมชนมีความเขมแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองได
4. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสงเสริมและพัฒนา
5.การสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุม
6.การสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
7. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการพัฒนาและฟนฟูรักษา
8. การบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
9.ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
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๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน
๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานรวมถึงประชาชนในพื้นที่
๓) เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เปนไปตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงวาง
๖) ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย
๗) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง
๘) หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
๙) องคก ารบริห ารสว นตํา บลแก ง เลิง จาน สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ
ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม
๑๐) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
๑๑) สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๔. เปาหมาย
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของขาราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
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๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลแวงนา ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
๕) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และ
อุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
๒) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
๕) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจและให ความรวมมือ
กันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน
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สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)
๑. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเปนรายมิติไดดังนี้
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต

1. 1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
บุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหารขาราชการ
การเมืองฝายสภา
ทองถิ่นและฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ

1. โครงการพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะผูบริหาร
สมาชิกอบต.
พนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
อยางยั่งยืน
2. โครงการ
ฝกอบรมจริยธรรม
คุณธรรมพนักงาน,
ส.อบต.
3. โครงการสงเสริม
และสรางจิตสํานึก
การปองกันการ
ทุจริตในองคกร
1. รณรงค
1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ ประชาสัมพันธเพื่อ
สรางจิตสํานึก
ตระหนักแก
2. ปลูกปาเฉลิมพระ
ประชาชนทุกภาค เกียรติฯ
สวนในทองถิ่น
3. ปลอยพันธุสตั ว
น้ําเฉลิมพระเกียรติฯ
4. โครงการคลอง
สวยน้ําใส
5 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได
1. โครงการอบรม
1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ เยาวชนอาสาพัฒนา
ชุมชนตําบลแกงเลิง
ตระหนักแกเด็ก
จาน
และเยาวชน
2. โครงการเยาวชน
รุนใหมรวมใจตาน
ภัยยาเสพติด

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

600,000

600,000

600,000

300,000

300,000

300,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

200,000

200,000

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่ 1

รวม

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร
2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

1,530,000

1,530,000

1,530,000

1.กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน

-

-

-

1. จางเหมาสํารวจ
ความพึงพอใจ

30,000

30,000

30,000

2. จัดทําหนังสือ
วารสารรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจําป

30,000

30,000

30,000

3. มาตรการการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. ควบคุมการเบิก
จายเงินตาม
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป

-

-

-

7. การพัฒนาแผน

-

-

-

10 โครงการ

สรางความโปรงใสใน
การบริหารงาน
บุคคล
4. มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายก ปลัดอบต.
และหัวหนาสวน
ราชการ
5. สรางความ
โปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

10. มาตรการ
ปองกันการทุจริต
และสรางความ
โปรงใสในการ
กําหนดราคากลาง

-

-

-

๑1. กิจกรรมการใช
บัตรคิวในการติดตอ
ราชการในการเสีย
ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
1. กิจกรรมลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

-

-

-

-

-

-

๒. โครงการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิ
ราชการ

-

-

-

๓. มาตรการการ
มอบอํานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

-

-

-

๔. มาตรการมอบ
อํานาจของนายก

-

-

-

และกระบวนการ
จัดหาพัสดุ
8. สรางความ
โปรงใสในการใช
จายเงินงบประมาณ
9. การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ – จัดจาง

2.3 มาตรการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่
ดี

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

๕) มอบอํานาจเจา
พนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒

-

-

-

๖. มาตรการการ
ออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายก อบต.
ปลัด อบต. และ
หัวหนาสวนราชการ

-

-

-

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษ

๑) โครงการยกยองผู
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชน
ดีเดน

-

-

-

2.กิจกรรมเชิดชู
เกียรติแกผูสูงอายุ
ดีเดนที่มีจติ
สาธารณะ

-

-

-

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

1. มาตรการ จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการของ
องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน

-

-

-

๒. กิจกรรม “การ
จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน”

-

-

-

๓. การแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน

-

-

-

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

๔. ใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบ
ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน

-

-

-

๕. มาตรการ “ให
ความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ”

-

-

-

-

-

-

60,000
50,000

60,000
50,000

60,000
50,000

๖. มาตรการ ”
ดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอก
หรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่
ขององคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิง
จาน วาทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ”

รวม
3. สงเสริม 3.1 จัดใหมีและ
บทบาทและ เผยแพรขอมูล
การมีสวน ขาวสารในชองทาง
รวมของภาค ที่เปนที่อํานวย
ประชาชน ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน

26 โครงการ

1. โครงการให
ความรูแกบุคลากร
และประชาชน
เกี่ยวกับพรบ.ขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการ 2540

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ

รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

๒. เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สาํ คัญและ
หลากหลาย
3. จัดใหมีชองทางที่
ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน
เชน เว็บไซต
หนวยงาน บอรด
ประชาสัมพันธที่
อบต.และตาม
หมูบาน เปนตน

3.2 การรับฟง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

4. การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพยสิน
ของ อบต. และการ
รับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง

-

-

-

5. อุดหนุนศูนย
ขอมูลขาวสารการ
ซื้อหรือการจางของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

35,000

35,000

35,000

1. โครงการจัดทํา
แผนชุมชนเชิงบูรณา
การ

100,000

100,000

100,000

2. โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

-

-

-

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

2. โครงการปองกัน
การทุจริตและการมี
สวนรวมของ
ประชาชนอบต.แกง
เลิงจาน

50,000

50,000

50,000

๑) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
13 โครงการ

-

-

-

285,000

285,000

285,000

๓. การดําเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกของคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิง
จาน
๔. กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกข
รับทราบ

3.3 สงเสริมให
ประชาชนมีสวน
รวมบริหารกิจการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม

๕. มาตรการแกไข
เหตุเดือดรอน
รําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
1. โครงการอบต.
เคลื่อนที่พบ
ประชาชนและ
ประชาคมหมูบาน
(จัดเวทีประชาคม)

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

4.การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

1. กิจกรรมจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน

-

-

-

2. กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

-

-

-

3. โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป
ประจําปงบประมาณ

-

-

-

๑. กิจกรรมการ
รายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชน
ทราบ

-

-

-

1. จัดอบรมให
ความรูส มาชิกอบต.

300,000

300,000

300,000

1. กิจกรรมติดปาย
ประชาสัมพันธกรณี
พบเห็นการทุจริต

5,000

5,000

5,000

6 โครงการ

305,000

305,000

305,000

4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได
4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น
4.4 เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
รวม

หมายเหตุ
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สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
ลําดับที่ 1
มิติที่ 1. การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1. 1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืน.....
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ประกอบกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 66,67,68 ภายใตบังคับแหง
กฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทหนาที่ใน
การพัฒนาดานวิชาการ ซึ่งมีการจัดอบรมใหความรู บทบาทและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การพัฒนาองคกรตามหลักธรรมมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น และบทบาทหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๒ซึ่งเปน
บทบาทหนาที่ที่ตองบริหารจัดการภารกิจ ซึ่งแตกตางกันไปประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่11 (พ.ศ. ๒๕5๕-๒๕59) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯอยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนด
วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดของแผนฯเพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยาง
มีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
เพื่อให การดํา เนิ นการตามบทบาทหนา ที่ รวมทั้งภารกิจหลักและภารกิจ ที่ถา ยโอนจากสวนกลางของ
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเปนกลไกสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินการตาม
บทบาทอํานาจหนาที่ประสบความสําเร็จและแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลแกง เลิ งจาน จึงไดจัดทําโครงการพัฒ นาเพิ่มศัก ยภาพคณะผูบ ริห าร สมาชิ กอบต. และเจ าหน าที่ ในการ
ปฏิ บัติ งานเพื่อประสิทธิ ภ าพและประสิทธิผลอย างยั่ง ยืน องคการบริห ารส วนตํ าบลแก งเลิ ง จาน อํ า เภอเมื อง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานสวนตําบลลูกจาง และพนักงานจาง ไดศึกษาทั้งดานการบริหารจัดการระดับ
ตางๆที่มีผลงานดีเดน ดานการสงเสริมอาชีพ ดานการบริหาร ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การทองเที่ยว
การพัฒนาสิ่งแวดลอม และใหสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในพื้นที่ เผยแพร ถายทอด
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ใหกับราษฎรในตําบลได และใหสามารถเปนผูประสานงานระหวางหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบล หรือกับ
สวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนตอไป
3.วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหบุคลากร คณะผูบริหาร สมาชิกอบต. และเจาหนาที่ ลูกจางพนักงาน
จาง สามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืน
3.๒ เพื่ อ นํ า ผลการศึก ษาดู งานดา นการบริห ารจั ด การที่ มีผ ลงานดี เ ด นมาประยุ ก ต ใช ใ นหน ว ยงาน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.๔ เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร Organization Development
4. เปาหมายของโครงการ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6.วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
600,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
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10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
10.๑ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานไดนําเอาความรู ทักษะ และประสบการณที่ได
จากการศึกษาดูงานมาวิเคราะห สรุป และสามารถกําหนดแนวทางที่จะไปประยุกตใชในการพัฒนาองคกร
10.๒ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานไดมุมมองและแนวคิดใหมๆในการทํางานอยางมี
ความสรางสรรคในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
10.๓ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร ใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
****************************

ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...โครงการฝกอบรมจริยธรรมคุณธรรมพนักงาน,ส.อบต......
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ กําหนดใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข าราชการและพนัก งานหรื อลูก จา งอื่ นของรั ฐ เพื่อ ปอ งกัน การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบและเสริ ม สร า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕มาตรา ๓/๑ กําหนดใหการ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีอํานาจกําหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ กําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการพนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ในฐานะองคกรกลางการบริหารงานบุคคล รับผิดชอบดานการ
เสริมสรางวินัย การสรางจิตสํานึกในการเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาทเพื่อไดจัดโครงการฝกอบรมการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยมุงเนนใหขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบ
ราชการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึกพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนดานศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับเปนการสรางภูมิคมุ กันดานจิตใจเพื่อใหมีพฤติกรรมใน
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เชิงสรางสรรค มีจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจักการให การเสียสละ เพื่อองคกรและประชาชนชุมชน อยาง
ยั่งยืน ตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยาง ที่ดีของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่
ตองปฏิบัติงานยึดประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง
๒. เพื่อใหมีจิตสํานึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัยมีความ รับผิดชอบตอหนาที่และเปนที่พึ่งพาของ
ประชาชนอยางแทจริง
3. เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ ทั้งดานหนาที่รับผิดชอบและงานดานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่ องกับ
หลักคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบวินัยของขาราชการประจํา ขาราชการเมือง อยางยั่งยืน
4. เปาหมายของโครงการ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6.วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
300,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
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10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
10.1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางเปนผูมีคณ
ุ ธรรม

และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่ตองปฏิบัติงานยึดประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง
10.๒. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางมีจิตสํานึกในการ
เสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบตอหนาที่และเปนที่พึ่งพาของประชาชนอยางแทจริง
10.3. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ ทั้งดานหนาที่รับผิดชอบและงานดานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามกรอบวินัยของขาราชการประจํา ขาราชการเมือง อยางยั่งยืน
*****************************

ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...โครงการสงเสริมและสรางจิตสํานึกการปองกันการทุจริตในองคกร......
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –ITA) ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญ หาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐ โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริมและสรางจิตสํานึกการปองกันการทุจริตในองคกร อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ให
สามารถทางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากร
อยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึกการปองกันการทุจริตในองคกร
3.2 เพือ่ สรางความโปรงใสในดานการบริการสาธารณะและบริการประชาชนขององคกร
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3.3 เพื่อใหสมาชิกสภาฯและพนักงานสวนตําบล เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในการรวมกันปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในองคกร
4.เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
ดําเนินการ

จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินตามโครงการให ผูบริหารทองถิ่ นทราบ7.ระยะเวลา

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
50,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จาน มีจิตจิตสํานึกการปองกันการทุจริตในองคกร รวมทั้งมีความรักในองคกรรวมกันปองกันการทุจริตในองคกร
อยางจริงจัง

******************************
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1. 2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...รณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึก.....
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกและแก
ประชาชนทุกภาคสวนไมวาจะเปนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดานเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึง
แนวทางดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งใน
การพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลก
ยุคโลกาภิวัฒน
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในตําบล
3.2 เพือ่ สรางความสําคัญและตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกและแกประชาชนทุกภาคสวน
4.เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนตําบลแกงเลิงจาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําปายประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในตําบล
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
30,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
กองสงเสริมการเกษตรองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนในตําบลแกงเลิงจานมีจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดานเศรษฐกิจพอเพียง
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ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ.....
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ซึ่งเปนหนวยงานทองถิ่นที่มีหนาที่ในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน มีความหวงใยอยางยิ่งตอสถานการณภัยแลงและอุทกภัยที่เกิดขึ้น จึงไดจัดทําโครงการ
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม ของทุกป และเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน อีกทั้งยังเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ประกอบกับอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตอง
ทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล คือ คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อสนองพระราชปณิธ านของสมเด็จ พระนางเจ าฯพระบรมราชิ นีนาถในการอนุ รักษ
ทรัพยากรปาไมและแหลงตนน้ําลําธารของประเทศใหคงอยู อยางยั่งยืน และนอมนําหลักการทรงงานดานการ
อนุรักษปามาปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิ์ผลที่เปนรูปธรรม โดยการปลูกตนไมและดูแลพื้นที่ปา
3.2 เพื่อใหแหลงน้ําและพื้นที่ปาฟนคืนสูสภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ และสามารถแกไข
ปญหาความแหงแลงและอุทกภัยในพื้นที่ไดอยางยั่งยืน
3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ํา รวมกันฟนฟูและเพิ่มพื้นที่สี
เขียว
3.4 เพื่อเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน ทั้งสองพระองคที่ท รงมีพระ
เมตตาตอพสกนิกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
4.เปาหมาย/ผลผลิต
พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
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4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
100,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
กองสงเสริมการเกษตรองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทุกภาคสวนไดสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและแหลงตนน้ําลําธารของประเทศใหคงอยู อยางยั่งยืน และนอมนําหลักการทรงงานดานการ
อนุรักษปามาปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิ์ผลที่เปนรูปธรรม โดยการปลูกตนไมและดูแลพื้นที่ปา
10.2 ทําใหแหลงน้ําและพื้นที่ปาฟนคืนสูสภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ และสามารถแกไขปญหา
ความแหงแลงและอุทกภัยในพื้นที่ไดอยางยั่งยืน
10.3 สรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาชน
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ํา รวมกันฟนฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
10.4 ประชาชนในพื้นที่ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน ทั้งสองพระองคที่ทรงมีพระ
เมตตาตอพสกนิกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

*****************************
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ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...ปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ.....
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและเมื่อ
ภายหลังไดทรงย้ําแนวทางแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิ
วัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผน
และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของ
รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ ในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และมีความรอบรูที่เหมาะสม
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล และพรอมตอการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุสังคมสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน
อยางดี
ประกอบกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตํา บล ตามพระราชบั ญญั ติส ภาตํา บลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 68 ภายใตบังคับ
แหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล คือ (1) ใหมีและสงเสริม
กลุมอาชีพเกษตรกรและกิจการสหกรณ (2) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และในการจัดทํา
โครงการดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดทําขอตกลงวาดวยความรวมมือกับศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดมหาสารคาม ใหมีการฝกอบรมและฝกปฏิบัติในการเพาะพันธุสัตวน้ําอยางงาย เพื่อใหเกษตรกรมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพและสามารถเพาะพันธุสัตวน้ําไวบริโภคในครัวเรือนไดตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการสรางอาชีพและรายไดใหกับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อเปนการแกไขปญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในครอบครัว
3. เพื่อใหเกษตรกรรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
4.เปาหมาย/ผลผลิต
พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน
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5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
50,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
กองสงเสริมการเกษตรองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1. ทําใหเกษตรกรมีการสรางอาชีพและรายไดใหกับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน
10.2. ทําใหสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในครอบครัว
10.3. ทําใหเกษตรกรรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน

*****************************
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ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...โครงการคลองสวยน้ําใส.....
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผน
และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของ
รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ ในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และมีความรอบรูที่เหมาะสม
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล และพรอมตอการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุสังคมสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน
อยางดี
ประกอบกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตํา บล ตามพระราชบั ญญั ติส ภาตํา บลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 68 ภายใตบังคับ
แหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล คือ (1) ใหมีและสงเสริม
กลุมอาชีพเกษตรกรและกิจการสหกรณ (2) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร องคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจานไดจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพและมี
แหลงน้ําที่ไดรับพัฒนาในการทําการเกษตรตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการสรางอาชีพและรายไดใหกับเกษตรกร
2. เพื่อเปนการพัฒนาแหลงน้ําในตําบล
4.เปาหมาย/ผลผลิต
พื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่แหลงน้ําในตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
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3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
100,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1. ทําใหเกษตรกรมีการสรางอาชีพและรายไดเพิ่มในการทําการเกษตร
10.2. แหลงน้ําในตําบลไดรับการพัฒนา

*****************************
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ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียมตาง ๆ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ และคาธรรมเนียมตาง ๆ ถือเปนรายไดของ
ทองถิ่น ซึ่งประชาชน ผูประกอบกิจการเปนผูมีหนาที่เสียภาษี เพื่อนํากลับคืนมาใหบริการสาธารณะแกประชาชน
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียมตาง ๆ ถือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานเชิงรุก เปน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน เสริมสรางทัศนคติท่ดี ีเกี่ยวกับภาษีทองถิ่นแกประชาชนผูเสียภาษี การออกใหบริการ
นอกพื้นที่ การประชาสัมพันธ การใหความรูเกี่ยวกับภาษีทองถิ่นและคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนการสรางความ
เขาใจ สรางแรงกระตุนสรา งเสริม จิตสํ านึ กที่ดี เกี่ยวกับ การเสียภาษีท องถิ่นและคาธรรมเนีย มต าง ๆ ให แก
ประชาชน ผูเสียภาษี ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ใหองคการปกครองทองถิ่น
ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารตําบลแกงเลิงจาน จึงไดวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได โดยการออกใหบริการนอกพื้นที่ การประชาสัมพันธ ใหความรู ทําความเขาใจเกี่ยวกับภาษี
ทองถิ่นรวมทั้งคาธรรมเนียมตาง ๆ จึงไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียมตาง
ๆ ปงบประมาณ 2561 ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ ใหความรู ความเขาใจ ใหแก ประชาชน ผูเสียภาษี ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน ให
ทราบถึงหนาที่ในการเสียภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ
3.2 เพื่อออกใหบริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่ ปพ.ศ. 2561- พ.ศ.
2564
3.3 เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดตามนโยบายของรัฐบาล
4. เปาหมาย
ประชาชน ผูเสียภาษี ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําโครงการเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ
5.2 ติดตอประสานงาน จัดหา จัดเตรียม จัดจาง ดานวัสดุอุปกรณ (แผนพับ , ปายประชาสัมพันธ ,
สปอรตประชาสัมพันธ , แบบ ภ.บ.ท. 5 , เอกสาร, ปากกา)
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5.3 สงหนังสือแจงกํานัน/ผูใหญบาน ประชาสัมพันธเสียงตามสาย พรอมแผนซีดีสปอรตประชาสัมพันธ
5.4 ติดตั้งปายประชาสัมพันธในเขตหมูบาน
5.5 ประชาสัมพันธ โดยรถยนตโมบายเคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่ชุมชน
5.6 การใหความรูเกี่ยวกับภาษี รับฟงปญหา แจกแผนพับ แกประชาชน ผูเสียภาษี ผูนําหมูบาน ผูนํา
ชุมชน
5.7 ออกพื้นที่ใหบริการรับยื่นแบบภาษีบํารุงทองที่ ประจําป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 ตามหมูบาน
5.8 ประเมินผลโครงการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
7. สถานที่ดําเนินการ
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
8. งบประมาณ
30,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประชาชน ผูเสียภาษี ผูนาํ หมูบาน ผูนําชุมชน มีความรู ความเขาใจ รูจักหนาที่ เกี่ยวกับภาษีทองถิ่น
และคาธรรมเนียมตาง ๆ
2. ประชาชน ผูเสียภาษี มายื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่ ทุกราย
10.3 เก็บภาษีไดเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

*****************************
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...โครงการอบรมเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชนตําบลแกงเลิงจาน.....
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่มุงเนนการ
สงเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน รวมทั้งในองคกรเอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อใหเด็กเติบโตเปนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาของโลก ที่เนนดานเศรษฐกิจ วัตถุนิยม และบริโภคนิยม
ในประเทศไทย สงผลกระทบตอสังคมและวิถีชีวิตความเปนอยูของเด็กและเยาวชนไทย ทั้งในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง
ของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสังคมโดยรอบ ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศที่เนนการ
เจริญเติบโตดังกลาว สงผลกระทบตอปญหาความไมเปนธรรมและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาที่ไมสมดุล
ประชาชนละทิ้งถิ่นฐานอพยพเขาสูตอเมือง ขาดจิตสํานึกรักทองถิ่นสภาพเศรษฐกิจที่รัดตัว กดดันตองใหพอ/แม
ทํา งานหนัก ไมมีเวลาเลี้ย งดูลูก หรือเลี้ย งดูในแบบที่ไมเหมาะสมสงผลตอการพั ฒนาบุ คลิ ก ภาพของเด็ก และ
เยาวชน การปรับตัวเขากับสังคมหรือสิ่งแวดลอมประกอบกับสื่อที่มีอิทธิพลอยางกวางขวางทีมิได สํานึกถึงผลที่
ตามมาจากการเผยแพรขาวสารขอมูลที่กระตุนยั่วยุ และ/หรือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนกลายเปนนักบริโ ภค
แฟชั่น กอให เกิดปญหาเด็กติดเกมส การมีเพศสัมพันธกอนวั ยอันควร การเสพยาเสพติดติด การเลนการพนัน
ความรุนแรงและการทํารายรางกายซึ่งกันและกัน เปนตน เด็กและเยาวชนตําบลหนองพลับ มีหนาที่ดูแลใหการ
สนับสนุนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในชุมชนไดมีการศึกษาและเรียนรู เรื่องยาเสพติด จึงไดจัดโครงการอบรม
เยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติดขึ้นมาประกอบกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามมาตรา
66,67 ,68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนา
บําเพ็ญ ดานเด็กและเยาวชน องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเล็งเห็นถึงความสําคัญในดานเด็กและเยาวชน
ของชาติ จึงไดจัดทําโครงการอบรมเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชนตําบลแกงเลิงจาน องคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขึ้น
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลแกงเลิงจานมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน
3.2 เพื่อเปนการเสริมความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตําบล และเกิดเครือขายมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคในสังคม
4.เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนตําบลแกงเลิงจาน
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
50,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน
10.2 เด็กและเยาวชนสามารถสรางภูมิคุมกันปองกันตนเองและมีสวนรวมในการสอดสองดูแลชุมชน
หมูบานของตนเองใหหางไกลยาเสพติด
10.3 สามารถสรางเครือคายเด็กและเยาวชนในหมูบานและขยายผลมาสูเครือขายเด็กและเยาวชนใน
ระดับตําบลอยางยั่งยืน

*****************************
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ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจตานภัยยาเสพติด.....
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่มุงเนนการ
สงเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน รวมทั้งในองคกรเอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อใหเด็กเติบโตเปนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาของโลก ที่เนนดานเศรษฐกิจ วัตถุนิยม และบริโภคนิยม
ในประเทศไทย สงผลกระทบตอสังคมและวิถีชีวิตความเปนอยูของเด็กและเยาวชนไทย ทั้งในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง
ของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสังคมโดยรอบ ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศที่เนนการ
เจริญเติบโตดังกลาว สงผลกระทบตอปญหาความไมเปนธรรมและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาที่ไมสมดุล
ประชาชนละทิ้งถิ่นฐานอพยพเขาสูตอเมือง ขาดจิตสํานึกรักทองถิ่นสภาพเศรษฐกิจที่รัดตัว กดดันตองใหพอ/แม
ทํา งานหนัก ไมมีเวลาเลี้ย งดูลูก หรือเลี้ย งดูในแบบที่ไมเหมาะสมสงผลตอการพั ฒนาบุ คลิ ก ภาพของเด็ก และ
เยาวชน การปรับตัวเขากับสังคมหรือสิ่งแวดลอมประกอบกับสื่อที่มีอิทธิพลอยางกวางขวางทีมิได สํานึกถึงผลที่
ตามมาจากการเผยแพรขาวสารขอมูลที่กระตุนยั่วยุ และ/หรือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนกลายเปนนักบริโ ภค
แฟชั่น กอให เกิดปญหาเด็กติดเกมส การมีเพศสัมพันธกอนวั ยอันควร การเสพยาเสพติดติด การเลนการพนัน
ความรุนแรงและการทํารายรางกายซึ่งกันและกัน เปนตน เด็กและเยาวชนตําบลหนองพลับ มีหนาที่ดูแลใหการ
สนับสนุนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในชุมชนไดมีการศึกษาและเรียนรู เรื่องยาเสพติด จึงไดจัดโครงการอบรม
เยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติดขึ้นมาประกอบกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามมาตรา
66,67 ,68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนา
บําเพ็ญ ดานเด็กและเยาวชน องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเล็งเห็นถึงความสําคัญในดานเด็กและเยาวชน
ของชาติ จึงไดจัดทําโครงการอบรมเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขึ้น โดยจัดอบรบใหความรูเกี่ยวกับการยาเสพติดและการเขาศึกษาดูงาน
ณ เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ใหเยาวชนไดเรี ยนรูและมีประสบการณน อกสถานที่ กับเด็ กและเยาวชน และ
ประชาชนตําบลแกงเลิงจาน
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลแกงเลิงจานรูเทาทันภัยของยาเสพติด
ทําใหรูสถานการณของยาเสพติด
3.2 เพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการตอตานและเรงปราบปรามยาเสพติด
3.3 เพื่อเปนการเสริมความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตําบล และเกิดเครือขายมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคในสังคม
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4.เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนตําบลแกงเลิงจาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
200,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เด็กและเยาวชนมีความรูในการปองกันตนเองและหางไกลยาเสพติด
10.2 เด็กและเยาวชนสามารถสรางภูมิคุมกันปองกันตนเองและมีสวนรวมในการสอดสองดูแลชุมชน
หมูบานของตนเองใหหางไกลยาเสพติด
10.3 สามารถสรางเครือคายเด็กและเยาวชนในหมูบานและขยายผลมาสูเครือขายเด็กและเยาวชนใน
ระดับตําบลอยางยั่งยืน

*****************************
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มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น.....
รายละเอียดกิจกรรม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติว าดวยการป องกั นและปราบปรามการทุจริต
มาแลว ๓ ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุ ทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖
ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
องคกรปกครองสว นทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งใน
การสง เสริ มปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เป นหนว ยงานหลักในการจัดทํ าบริ การสาธารณะและกิ จ กรรม
สาธารณะเพื่ อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสว นทองถิ่ นให เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมี
สวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ พื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสว นทองถิ่นจะทําไดเทาที่
จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
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ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขม
ขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถิ่น ใหเหือดหายไป
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ตองแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตอย างเห็นชัดเปน รูปธรรม ดว ยการจั ดทําแผนปฏิ บัติการป องกั นการทุจ ริ ต สงเสริม ให
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเข มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่
๓. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร
๔. กลุมเปาหมาย
๑. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ
๒. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน
๓. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
๑. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
๓. จัดตั้งคณะทํางาน
๔. ประชุมคณะทํางาน
๕. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
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๖. ประกาศการใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๗. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๘. รายงานผลการดําเนินงาน
๘. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน 4 ป
ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

*****************************
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...จางเหมาสํารวจความพึงใจ.....
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหบริการแกประชาชนในทองถิ่นทุก
ระดับโดยภายในองคกรจะประกอบดวยผูนําองคกรที่มีความรูความสามารถในการดําเนินงานและมีคณะทํางานที่
สามารถตอบรับความตองการของผูมารับบริการและชุมชนไดอยางรวดเร็วและเปนไปตามตองการ ประเด็นที่
ควรมีการสํารวจหรือเก็บขอมูลเพื่อการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวย
1. การบริการที่เปนไปตามระบบขั้นตอน
2. ชองทางการใหบริการ ที่ทําขึ้นทันทีและสงมอบใหผูรับบริการทันที หรือเกือบจะทันที
3. ผูบริหารและเจาหนาที่ผูใหบริการและผูเกี่ยวของในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. สิงอํานวยความสะดวกและปจจัยที่เอื้อตอการเขามารับบริการของประชาชน
5. ผลงานการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ที่ปรากฏ เปนที่พอใจของรับบริการ
ประเด็นเหลานี้ถือวาควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสอบถามความคิดเห็นและ/หรือการ
สัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพที่เปนจริงของการดําเนินงานบริหารจัดการ ขอมูลที่ไดจะสามารถนํามา
เปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธ การจัดทํายุทธศาสตรขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตอไป
รวมถึงนําไปใชเปนหลักฐานการอางอิงเพื่อการตรวจสอบการประกันคุณภาพการ ดานการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละแหงไดในมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ โดยใชเกณฑการประเมิน
แบบสอบถามที่เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตั้งอยูบนพื้นฐานการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในดานตางๆ ที่จัดบริการใหกับผูมารับบริการทั้งที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนและประชาชนที่มารับบริการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3 เพื่อนําผลที่ไดมาเปนตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจประกอบดวยประเด็นสําคัญดังนี้
1 ความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
3 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใบริการ
4 ความพึงพอใจตอดานอํานวยความสะดวก
4.เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนตําบลแกงเลิงจาน
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการจางเหมาหนวยงานสํารวจความพึงพอใจจากหนวยงานราชการอื่น
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจประกอบดวยประเด็นสําคัญดังนี้
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใบริการ
4. ความพึงพอใจตอดานอํานวยความสะดวก
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
30,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทราบผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
10.2 ทราบผลการประเมินการดําเนินงานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10.3 นําผลการดําเนินงานมาเปนแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

*****************************
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ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...จัดทําหนังสือวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป.....
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒9 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอํานาจหนาที่รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศติดตามผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับ
การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณ วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒9 องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงไดจัดทําโครงการจัดทํา
หนังสือ สื่อประชาสัมพันธตําบลแกงเลิงจาน (วารสาร) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ผลการดําเนินการใน
รอบปงบประมาณ มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน อีกทั้งยังเปนสื่อประชาสัมพันธใหหนวยงานราชการและประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงการ
ทํากิ จ กรรมขององคก ารบริห ารสว นตําบลแกงเลิงจานในรอบปงบประมาณที่ ผา นมาและเพื่อ ให สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล , ยุทธศาสตรจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลอย างยั่งยืน
ตอไป
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ ใหประชาชนไดรับทราบ
๒. เพื่อประชาสัมพันธแนะนําบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานและโครงการกิจกรรม
ดีเดนที่ทําในรอบป
4.เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการจางเหมาทําเลมรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
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7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
30,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแกง

เลิงจานมากขึ้น
10.๒ ประชาชนผูมารับบริการ หรือติดตอราชการ มีความเขาใจขั้นตอนและวิธีการ สรางความ
พึงพอใจ และขจัดขอสงสัยหรือความขัดแยงที่ไมพึงประสงค

*****************************
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ลําดับที่ 3
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
๒. หลักการและเหตุผล
พนักงาน อบต. ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เปนบุคลากร
ที่มีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของ อบต. ใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิ ด ประโยชน ต อ องค ก ร และประชาชนการพั ฒ นางานขององค ก รจะบรรลุ ผ ลได ต อ งเริ่ ม มาจากบุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ ในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบได
อยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ของอบต.ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิ จการบ านเมืองที่ ดี และ
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระ
ราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการ
บริห ารกิจ การบานเมือ งที่ดี นั้น ตองกอใหเกิดประโยชน สุขของประชาชน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต อภารกิ จ ของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต. จังหวั ด
มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. ลงวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนัก งาน อบต. จังหวั ดมหาสารคาม เรื่ อง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
จริยธรรมของพนักงาน อบต. ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของ อบต.
๓.๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
๓.๓ เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
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๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของอบต.ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกง
เขามาทํางาน
๔. กลุมเปาหมาย
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของ อบต. จํานวน ๑ มาตรการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
๗.๑ กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของ อบต.
๗.๒ นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๗.๓ ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
๗.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
๘. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของ อบต. จํานวน ๑ มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
๑๐.๒ ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของอบต.ไมนอยกวา ๙๐ %
-บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ ๓
- การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได

*****************************
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ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. ทั้งที่
เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ.๒๔๙๖ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให อบต. มีหนาที่ตองทํา
อีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ อบต. นั้น มักจะ
ประสบป ญ หาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ราชการเนื่องจากภารกิจมี มากมาย ไปรวมอยูกับฝา ย
ผูบ ริ ห าร ไมมี การกระจายอํ า นาจ หรือ มอบหมายอํ า นาจหน าที่ ในการสั่ ง การ อนุ มั ติ อนุ ญ าต ไปยั ง หั ว หนา
หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗
ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสั มฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับ การตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ที่
กําหนดใหนายก อบต. มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา ๔๘ สัตตรส
กําหนดใหนายก อบต. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของอบต. และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานอบต.
และลูกจางของอบต. มาตรา ๔๘ วีสติ นายก อบต.มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายก อบต.ที่
ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก อบต.ได มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดอบต. เปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจางอบต.รองจากนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
อบต. ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิ
หารงานบุคคลของอบต. จังหวัดมหาสารคาม
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ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ของอบต.ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
๓.๓ เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
๔. กลุมเปาหมาย
จั ด ทํา คํ า สั่ ง มอบหมายงานของนายก อบต. ปลั ดอบต. และหั ว หน า ส ว นราชการ จํ า นวน ๔ ฉบั บ
ประกอบดวย นายก อบต.มอบหมายใหรองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายใหปลัดอบต. รองปลัดอบต. และ
หัวหนาสวนราชการ ปลัดอบต.มอบหมายใหรองปลัดอบต. และปลัดอบต.มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
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๘. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด อบต.แกงเลิงจาน
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

*****************************
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ลําดับที่ 5
๑. ชื่อโครงการ : สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๒. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายก อบต.แกงเลิงจาน ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงิ น เดื อ นเป น เรื่ อ งลํ า ดั บ ต น ๆ ของเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เรื่ อ งการใช ดุ ล พิ นิจ ของ
ผูบังคับ บัญ ชาในการประเมินผลการปฏิบัติร าชการของผูใต บังคับบัญ ชา ประกอบกั บประกาศคณะกรรมการ
พนักงานอบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. ลงวันที่
๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ไดกําหนดใหนายก อบต.แตงตั้งคณะกรรมการพิ จารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานอบต. ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานอบต. ลูกจางประจํา ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จาน โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูอํานวยการกองและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจานที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
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๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหารสวน
ตํ า บลแก ง เลิ ง จาน รวบรวมและเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการให แ ก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของอบต. ลงวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

*****************************
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ลําดับที่ 6
๑. ชื่อโครงการ : ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๒. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสว นทองถิ่นเป น
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
กิจ กรรมควบคุมให บุคลากรฝา ยบัญ ชี กองคลัง องคการบริห ารสวนตํ าบลแก งเลิงจาน จั ดทํ าทะเบี ยนคุมเงิ น
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภ าพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จ า ยเงิ น ตามข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป และดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ
๓.๒ เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
๒. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
๓. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

*****************************
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ลําดับที่ 7
๑. ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
๒. เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
๓. เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
๔. เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๕. เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๖. เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๑. หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
๒. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
๒. จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
๔. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
๖. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
๗. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
๒. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
๓. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน

*****************************
ลําดับที่ 8
๑. ชื่อโครงการ : สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
๒. เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
๓. เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
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๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานใน
การจัดหาพัสดุ
๒. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
๒. มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
๓. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
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ลําดับที่ 9
๑. ชื่อโครงการ : การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่อบต.จะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของอบต.ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา
๕๐ (๙) ที่กําหนดใหอบต.มีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของอบต. ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม
โดยพิจ ารณาถึงประโยชนและผลเสีย ทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วั ตถุ ประสงคที่ จะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของอบต.เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ –
จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของอบต.ทุกโครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ
ของอบต.
๒. เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร ขอมูลการจัดซื้อ – จัดจ าง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของอบต.ที่ดําเนินการตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.
๒๕๕๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
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๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๒. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของอบต. ไดแก ทางเว็บไซต
บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
๑๐.๒ ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
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๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับ ในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองส วนทองถิ่นที่ มีการบริหาร
จัดการที่ดี และไดดาํ เนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ตอ ภารกิ จ ขององคก รมี ป ระสิทธิ ภ าพและความคุมคา สามารถลดขั้ นตอนการปฏิ บั ติง านและ
ตอบสนองความต อ งการของประชาชนไดอ ยา งแทจ ริ ง หรือ อยา งนอ ยมี ผ ลการประเมิ นไม ต่ํา กว า ป ที่ ผา นมา
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของอบต.ตามกฎหมายเปนสําคัญ
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๒. เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
๓. เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
๔. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานใหสั้นลง
๒. ประชาชนในพื้นที่ ตําบลแกงเลิงจาน
๓. ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
๔. พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๕. ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
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๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๖. วิธีดําเนินการ
๑. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา
๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายก อบต.มอบอํานาจใหรองนายก อบต. หรือปลัดอบต.ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
๔. มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก อบต.และผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเจาหนาที่
๒. การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๔. ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น

*****************************
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ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา ๓/๑ แห งพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการแผน ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่ งเปน
กฎหมายที่เป นที่ม าของการปฏิ รูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริห ารราชการไว ว า “การบริ หาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน วยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎี กาว าดว ยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจ การบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ของอบต.ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางาน
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๒. เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
๓. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
๔. เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๓. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
๔. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
(๑) ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
(๒) ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
(๓) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
(๔) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
(๕) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
(๖) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน
ทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
(๗) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
๕. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
๖. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๒. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผู มาติดตอ
ขอรับบริการ
๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได

*****************************
ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อ
เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ
ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่ อใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดํ าเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับ สภาพสั งคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ภายใตกรอบอํ านาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน หรือหัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดอบต.
รองปลัดอบต. หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. ดําเนินการออกคําสั่งฯ
๓. สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับ
มอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สวนราชการทุกสวน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายก อบต.
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับ อํานาจหนาที่ของนายก
อบต. ไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายก อบต.เอาไว
การทีน่ ายก อบต. จะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ตางๆ เกิดขึ้นได ดั งนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น อบต. จึ งไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบ
อํานาจของนายก อบต.ใหรองนายก อบต. ปลัดอบต. และรองปลัดอบต. ไดปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.
๓. วัตถุประสงค
๑.เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๒. เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๓ เรื่อง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายก อบต.เสนอนายก อบต.พิจารณา
๒. ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก อบต.ใหรองนายก อบต. ปลัดอบต. และรองปลัดอบต. ปฏิบัติ
ราชการแทน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ

*****************************
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ลําดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของนายก อบต.ในฐานะ
เจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน
ซึ่งลวนแตเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใชอํานาจอยูกับนายก อบต.ก็อาจเปนผลให
การบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทํ าใหเกิดการทุจ ริตขึ้ นมาได ดัง นั้น จึ งไดกําหนด
มาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เปนไป
อยางรอบคอบ
๒. เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายก อบต.มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใหกับ
ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หรือผูอํานวยการกองชาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นใหรองนายก อบต.เปนผู
ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.ในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองชางองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายก อบต.ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒
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ลําดับที่ 6
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัดอบต. และหัวหนาสวนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของอบต. ทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ.๒๔๙๖ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหอบต.มีหนาที่ตองทําอีก
มากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของอบต.นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมกี ารกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ของอบต. ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรบั การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ที่
กําหนดใหนายก อบต. มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา ๔๘ สัตตรส
กําหนดใหนายก อบต. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของอบต. และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานอบต.
และลูกจางของอบต. มาตรา ๔๘ นายก อบต.มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายก อบต.ที่ไดรับ
แตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก อบต.ได มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดอบต.เปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจางอบต.รองจากนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
อบต. ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิ
หารงานบุคคลของอบต.จังหวัดมหาสารคาม
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มคี วามยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ของอบต.ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
๓.๓ เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
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๓.๔ เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
๔. กลุมเปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัดอบต. และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ
ประกอบดวย นายก อบต.มอบหมายใหรองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายใหปลัดอบต. รองปลัดอบต. และ
หัวหนาสวนราชการ ปลัดอบต.มอบหมายใหรองปลัดอบต. ปละปลัดอบต.มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่ง
การ
๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
๘. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดอบต.
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
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๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ยี ืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคณ
ุ แกผูกระทํา
ความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
๓. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดอี ันเปน
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษผาน
ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน สื่อสังคม (Social Media) เปนตน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
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ลําดับที่ 2
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติแกผูสูงอายุดีเดนที่มีจิตสาธารณะ
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ยี ืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคณ
ุ แกผูกระทํา
ความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
๓. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดอี ันเปน
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกผูสูงอายุดีเดนที่มีจิตสาธารณะและประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษผาน
ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน สื่อสังคม (Social Media) เปนตน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูสูงอายุดีเดนที่มีจิตสาธารณะไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

*****************************
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๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
๒. เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
๓. เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๒. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
๓. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

*****************************
ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายก อบต.แกงเลิงจาน กับปลัดองคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓. เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ
๔. เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับ
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สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายก อบต.กับปลัดอบต.
และปลัดอบต.กับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
๑.การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
๒.การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
๓.การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
๔.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๖.การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๖๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
๑.๓ รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กําหนด
๑.๔ วัดผลลัพธท่ไี ดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
๑.๕ ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
๖. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ไดรับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
๕
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
๔
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
๓
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
๒
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง
๑
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ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : การแตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานขึ้น
เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติ
ใหเปนแนวทางเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
๒. เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
๒. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๓. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม
๔. เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
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ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของอบต.องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,
สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย
โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตาม
ขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง ส.ต.ง.
แลว แต ส.ต.ง. ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการ
จังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ไดรบั ทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘
ในกรณีท่มี ีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการ
และดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด
เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมเี รื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เพื่อความ
โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ ๑๐ ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒. เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
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๖. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
๒. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

*****************************
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ลําดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท
ไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมือง
ทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ”
ขึ้นเพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
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ลําดับที่ ๖
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ ”ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงไดจัดทํา
มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจานวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมี
สวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียน
ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสอง
และเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
บุคลากรทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส
เปนธรรม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานอบต. พนักงานครูอบต. บุคลากรทางการศึกษาในองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
๒. แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ
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๓. กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูให
ขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
๔. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
งานนิติการ สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัดรอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่

*****************************
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มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่จําเปนตองมีใน
ทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
วาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง
มากยิ่งขึ้น
การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็ว
จากการทํางานที่มีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน
ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได
จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรของอบต.และตัวแทนชุมชน
ไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อ
เกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางอบต.กับภาค
ประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูเขารวมอบรม
จํานวน ๗๐ คน
ผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละ ๘๐
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
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๖. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ สํารวจความตองการอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ ๓ ดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนผูเขารวมอบรม
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
**********************************
ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดงายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
๒. เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
๓. เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
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๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
แผนพัฒนาทองถิ่น
งบประมาณรายจายประจําป
แผนการดําเนินงาน
แผนอัตรากําลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
ขอมูลรายรับและรายจาย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ งานวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร
*********************************************
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ลําดับที่ 3
๑. ชื่อโครงการ : จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เชน
เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธที่อบต.และตามหมูบาน เปนตน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social
Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานไดงายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
๒. เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงา ย
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 5 ชองทาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานตามชุมชน/หมูบาน
ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
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ลําดับที่ 4
๑. ชื่อโครงการ : การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของอบต. และการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตอง
มีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิให
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
๓. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตอบต.
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ของอบต. ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
***********************************************
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ลําดับที่ ๖
๑. ชื่อโครงการ : อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๑๒ วรรคทาย กําหนดใหมีสถานที่กลางสําหรับเปนศูนย
รวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เรื่อง สถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น ลงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๓ ขอ ๗ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชสถานที่กลางดําเนินการตามระเบียบจะตอง
รวมกันรับผิดชอบคาใชจายในการอํานวยการของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปน
คาใชจายในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกลาวใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เปนเจาเปน
ผูดําเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณใหแกสวนราชการที่เปนที่ตั้งของสถานที่กลางดําเนินการ
แทนก็ได ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกลาวใหทําเทาที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสถานที่กลาง อนึ่งในการ
สนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เปนเจาภาพหรือสวนราชการอื่นที่เปนที่ตั้งของ
สถานที่กาง ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยงานของรัฐตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดดวย
๒. อําเภอเมือง มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ จํานวน ๑๔ แหง ประกอบดวยอบต.ตําบล
จํานวน ๑ แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๑๓ แหง ซึง่ แตละแหงมีงบประมาณในการพัฒนาในพื้นที่ของ
ตนเองพอสมควร จําเปนที่จะตองจัดใหมกี ารสอบราคาหรือประกวดราคา เพื่อหาผูรับจางในการดําเนินโครงการ
พัฒนาของตนเปนประจําและมีจํานวนมากขึ้นทุกป ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายในการปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่น ไมใหเกิดขึ้นกับทุกสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย
ปองกันปญหาดังกลาวดวยนโยบายการปราบปรามผูมีอิทธิพลในการสมยอมในการเสนอราคา เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกหนวยราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทุกแหงใช
สถานที่กลางที่จังหวัดกําหนดเพื่อเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง ในการยื่นซองและเปดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอมีความโปรงใส
เชื่อถือได
๒. เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. เพื่อใหสถานที่รับซอง – เปดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพรอม ปลอดภัยและ
สามารถดําเนินการตามไดตามระเบียบกฎหมาย
๔. เพื่อสรางการบริการที่ดีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนผูมาติดตอ
๕. เพื่อใหวัสดุ อุปกรณและสถานที่ในการดําเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพรอมอยูเสมอ
๖. เพื่อสรางมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแมสายเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน
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๗. เพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง ใหมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต และมี
สถานที่สําหรับการเผยแพรองคความรูตางๆ ใหแกประชาชนในเขตพื้นที่
๕. เปาหมาย/ผลผลิต
๑. จางเหมาบุคคลเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานและอํานวยการจัดซื้อจัดจางและการรักษาความปลอดภัย
ในศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. จางเหมาบุคคลเพื่อชวยเหลือในการตรวจสอบรวบรวมขอมูลที่ดิน , ขอมูลการเปลี่ยนแปลงเจาของ
ที่ดินเพื่อนํามาประกอบการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. จางเหมาบุคคลเพื่อชวยเหลือในการดูแลทําความสะอาดภายในศูนยฯ และบริเวณโดยรอบอาคาร
๔. จัดใหมีวัสดุครุภัณฑท่จี ําเปนตองใชในการดําเนินการ และอํานวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจางให
พรอมเสมอ
๕. จัดใหมีการบริการที่ดีตอผูติดราชการและผูเขารวมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อใหเกิดความประทับใจ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอําเภอเมือง ที่ตั้ง ณ ที่ทําการอําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
๖. วิธีดําเนินการ
อุดหนุนงบประมาณรายจายประจําป ๑ ครั้ง/ป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหง
๒. มีสถานที่ในการปดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ระดับ
อําเภออยางเปนระเบียบและมั่นคงถาวร
๓. มีสถานที่รับซอง – เปดซอง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอม มีความโปรงใส สะดวก
และเปนไปตามแนวทางเดียวกัน
๔. มีความสะดวกคลองตัวในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๕. ผูมาติดตอราชการหรือผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เกิดความพอใจในการบริการ
และความยุติธรรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๖. มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ และการ
ใหบริการตอนรับตามหลักการบริการสาธารณะที่ดี
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๗. ผูมารับบริการเกิดความรูสึกประทับใจ ในการไดรับบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกันในการติดตอราชการ
หรือการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
๘. ทําใหการบริหารจัดการในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ
๙. คณะผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่นและประชาชนผู
มาติดตอราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีตอสวนราชการ
๑๐. ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และมีขอมูลในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ครบถวน ถูกตอง
๑๑. ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง ไดรับการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒ มาตรา ๔
***********************************************
3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...โครงการจัดทําแผนชุมชนเชิงบูรณาการ.....
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
แผนชุมชน คือ ผลของการบริห ารจัดการใหชุมชน เรีย นรู จนสามารถกํ าหนดเป าหมายดว ย
กระบวนการมีสวนรวมของคนทั้งชุมชน ใหรวมกันคิดตัดสินใจนําแนวทางไปใชในการดํารงชีวิตในชุมชน ทั้งระดับ
ครอบครัวและชุมชนเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต โดยกําหนดเปนกิจกรรมโครงการ ในลักษณะที่ชุมชน
ทําไดเองทันทีดวยความสามารถและศักยภาพของชุมชนหรืออาศัยความสามารถรวมกันกับหนวยงานสนับสนุน
อื่นๆ ในการดําเนินการรวมกันหรืออาจยกใหเปนภาระของหนวยงานภายนอกชุมชนเปนผูดําเนินการในกิจกรรม
โครงการที่เกินขีดความสามารถของชุมชน
ความจําเปนที่ตองใหความสําคัญกับแผนชุมชน เพราะเปนกระบวนการเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูของคนในชุมชน ทําใหรูจักตนเองและชุมชน สรางพลังสามัคคีในชุมชน ทําใหชุมชนใชประสบการณและ
ความรูรวมกัน กําหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองความ
ตองการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ มีกระบวนการแกปญหาที่สาเหตุเชื่อมโยงรองรับการพัฒนา
ของประเทศและกําหนดระยะเวลาเพื่อความสําเร็จของเปาหมายในการดําเนินการไดทั้งยังใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาทองถิ่นและการเชื่อมประสานภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณและ
วิชาการหรืออื่นๆอีกดวย องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานไดเล็งเห็นความสําคัญของแผนชุมชน เพื่อใหการ
จั ด ทํา แผนชุ มชนมีป ระสิท ธิภ าพ เกิด ประโยชน สู ง สุด ตอ ประชาชน และสามารถนํ า มาประกอบการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานได อีกทั้งยังเปนการรับทราบปญหาและความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางตรงจุดและเปนการบริการดานวิชาการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและ
มีความสุขอยางยั่งยืนตอไป
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3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อใหผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน แกนนําแผนชุมชนและคนในชุมชนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
3.๒ เพื่อเสริมสรางใหคนในชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและชุมชนได
3.3 เพื่อจัดทําทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
4.เปาหมาย/ผลผลิต
ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน แกนนําแผนชุมชนและคนในชุมชนตําบลแกงเลิงจาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
100,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน แกนนําแผนชุมชนและคนในชุมชน มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
10.2 ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน แกนนําแผนชุมชนและคนในชุมชนมีความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองและชุมชนได
10.3 ชุมชนมีแผนชุมชนที่มมี าตรฐานของตนเองตอบสนองความตองการของชุมชนได

*****************************
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ลําดับที่ 2
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบท
ชุมชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของอบต.ในปถัดไปกอง
สวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานจึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาทองถิ่น
๒. เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน
๓. เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของอบต.
๔. เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
๕. เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
๖. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๖ หมูบาน ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว
ในแผนพัฒนาสี่ปของอบต.
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๒. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
๓. ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
๕. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
๖. จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
๗. จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน
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๘. จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๙. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑7 หมูบาน ๔ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น
๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปอบต.
๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
๕. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๖. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

*****************************
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ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต อ งการของประชาชน องคการบริห ารสวนตําบลแกง เลิง จานจึง มีการจั ดตั้ งศูนยรับเรื่ องราว
รอ งทุ ก ข เพื่ อ ไว สํา หรับ รับเรื่ องรองเรีย น/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
๒. เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน
๓. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของอบต.กับประชาชนในพื้นที่
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
๓. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน
๔. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้
๗.๑ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๗.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓ – ๗๗๗ – ๓๒๔ ทางโทรสารหมายเลข .๐๔๓ – ๗๗๗ – ๓๒๖
๗.๓ ทางเว็บไซต
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๗.๑ ทางไปรษณีย
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๒. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
๓. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

****************************
ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวให
แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
๒. เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ
๓. เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
๔. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
๒. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
ลําดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่
โดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น
เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน
กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญนั้นเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว
๒. เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ
๓. เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่
๔. เปาหมาย
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
๓. รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๔. ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
๕. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ ๑๕ วัน นับแตวันรับแจง
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ไดแก ๑) ไปรษณีย ๒) โทรศัพท ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต ๕) facebook
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๒. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รอง
ทุกข
๓. ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
************************************
3.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ...โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและประชาคมหมูบาน (จัดเวที
ประชาคม).....
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เปนหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีความ
ใกลชิดกับประชาชน มีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใตบังคับแหงกฎหมาย ที่
เกี่ยวของ ไดแก การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน
และที่ สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูล ปองกันและระงับโรคติดตอ ฯลฯ ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวขางตน จะตองอาศัยขอมูลเบื้องตน และทราบสภาพปญหาอุปสรรค เพื่อนํามาวิเคราะหหาแนวทางแกไข
ใหตรงจุด เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนมากที่สุด โดยเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการคือ การประชาคมสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนํามาวิเคราะห รวบรวมจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล , ยุทธศาสตรจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลอยางยั่งยืนตอไป
3. วัตถุประสงคของโครงการ
3.๑ เพื่อรับทราบขอมูล ความคิดเห็น ปญหาและความตองการของประชาชน ในการพัฒนา
หมูบานหรือทองถิ่นของตนเอง
3.๒ เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหพรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําป และ
นําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
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3.๓ เพื่อเปดโอกาสใหคณะผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล แกง
เลิงจาน ไดชี้แจงขั้นตอน หรือวิธีการมาติดตอราชการ ใหแกประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ รวมทั้งเปนเวทีในการ
ตอบขอซักถามหรืออธิบายประเด็นตาง ๆ ที่ประชาชนตองการทราบ
3.๔ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน และประชาชนใน
พื้นที่
4.เปาหมาย/ผลผลิต
ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน แกนนําแผนชุมชนและคนในชุมชนตําบลแกงเลิงจาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
50,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ คณะทํางานและผูเกี่ยวของ ไดรับขอมูล ความคิดเห็น ปญหาและความตองการของประชาชน ที่
เปนปจจุบัน สามารถนํามาวิเคราะหประมวลผล เพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง ตรง
ประเด็นและครบถวน
10.๒ การรวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารโครงการพัฒนาตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยสามารถ
นํามาใชไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
10.๓ ประชาชนผูมารับบริการ หรือติดตอราชการ มีความเขาใจขั้นตอนและวิธีการ สรางความ พึง
พอใจ และขจัดขอสงสัยหรือความขัดแยงที่ไมพึงประสงค
10.๔ ประชาชนไดรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน สรางความพึงพอใจแกประชาชน
ในพื้นที่
10.๕ สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน และประชาชนในพื้นที่ เกิดความ
รวมมือรวมใจในการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญรุงเรือง ตอไป
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ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ..โครงการปองกันการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน
อบต.แกงเลิงจาน......
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –ITA) ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญ หาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐ โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จาน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการ
พัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทําโครงการปองกันการทุจริตและการมีสวนรวม
ของประชาชนอบต.แกงเลิงจาน อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทางานดวยความโปรงใส
ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ
ตลอดจนสามารถตรวจสอบได
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึกการปองกันการทุจริตในองคกร
3.2 เพื่อสรางความโปรงใสในดานการบริการสาธารณะและบริการประชาชนขององคกร
3.3 เพื่อใหสมาชิกสภาฯและพนักงานสวนตําบล เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในการรวมกันปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในองคกร
4.เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานเจาหนาที่ และประชาชนตําบลแกงเลิงจาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)

95

8. งบประมาณ
50,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานเจาหนาที่ และประชาชนตําบลแกงเลิงจาน
มีจิตจิตสํานึกการปองกันการทุจริตในองคกร รวมทั้งมีความรักในองคกรรวมกันปองกันการทุจริตในองคกรอยาง
จริงจัง

******************************
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอบต. มี
องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานขึ้น
๓. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของอบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานและแผนพัฒนาสี่ป
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมอบต.ฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จํานวน ๑๑ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมอบต.
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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๙. ผูรับผิดชอบ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจานเพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอบต.แกงเลิงจาน และราง
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ดวยความถูกตอง
โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต
***************************************
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มิติที่ 4. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายก อบต.แกงเลิงจาน ทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ กําหนด
๓. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
******************************************
ลําดับที่ 2
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชว ยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ
โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่
ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึง
ไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปน
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิ บัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิ ภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริห ารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน วยงานที่
กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
๒. เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
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๓. เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
๔. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่
ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
๕. วิธีดําเนินการ
๑. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
๒. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ
๖. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข
๓. รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๔. มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
๕. ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก)
***************************************************
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ลําดับที่ 3
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเปนไปอยางถูกตอง
และเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔
๒. เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
๓. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
๔. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
๕. เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานอบต.ทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดอบต. และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน
๖. วิธีการดําเนินการ
๑. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
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และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด
เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
๒. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
๓. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
๔. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง
**********************************
๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติง านดา นการคลังเปนการทํา งานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรั ฐมนตรี วิ ธี ก ารทํ า งานต องอยู ใ นกรอบ และต อ งมี ระบบการบริก ารที่ ร วดเร็ ว ถู กต อ ง ประชาชนหรื อ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงิน การคลั ง เกิ ดความโปร งใสไมเ กิ ดการทุ จ ริต คอร รั ป ชั่ น มีก ารทํา งานมี ก ระบวนการที่ โ ปร ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
๒. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
๓. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
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๔. ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน
ขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
อบต.แกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานภายในเกาสิบวันนับแตวัน
สิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ และดําเนินการอยางตอเนื่อง
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
๒. มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๓. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ
******************************************
๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความ
ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
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โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย
คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตอง
เสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงไดจัดสงสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจานเขารวมอบรมตามโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และ
สมาชิกสภาทองถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่จัดขึ้น หรือหนวยงานตางๆที่ดําเนินการจัด
อบรม
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
๓. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา
๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน และสมาชิกสภาอบต.
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ตามที่โครงการอบรมกําหนด
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําโครงการ/แผนงาน
๒. ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาอบต.เขารับการอบรม
๓. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
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๔. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ตามที่โครงการกําหนด
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 30๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
๒. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
๓. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
*********************************************
๔.๔. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวนใน
สังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ
ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
๒. เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
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๒. ปดประกาศประชาสัมพันธ
๓. จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
๔. บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
๕. เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
๖. ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๒. นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
***********************************************
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