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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสีย่ งในการเกิดทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การวิเคราะห์ความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชีค้ วามเสีย่ งของการทุจริตทีม่ อี ยูใ่ นองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานทีอ่ าจเกีย่ วของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิน่ พบว่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิน่ ได้แก่
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวตั ถุประสงค์
สําคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึน้ มีประสิทธิภาพ
มากขึน้
แต่ในทางปฏิบตั ทิ ําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิน่ เพิม่ มากยิง่ ขึน้ เช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จําแนกเป็ น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซือ้ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) สภาพหรือปญั หาทีเ่ กิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญั หาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการขาดความรูค้ วามเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญั หาทีเ่ กิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญั หาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญั หาของการทุจริตทีเ่ กิดจากอํานาจบารมีและอิทธิพลท้องถิน่
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริ ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถสรุปเป็ น
ประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปจั จุบนั มีหน่ วยงานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างทีท่ ําให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึง่ โอกาสดังกล่าวเกิดขึน้ จากการบังคับใช้
กฎหมายทีไ่ ม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รดั กุม และอํานาจหน้าทีโ่ ดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีก
โอกาสหนึ่งทีท่ าํ ให้เกิดการทุจริต
2) สิง่ จูงใจเป็ นทีย่ อมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจทีม่ ุ่งเน้นเรือ่ งของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทําให้คน
ในปจั จุบนั มุง่ เน้นทีก่ ารสร้างความรํ่ารวย ด้วยเหตุน้ีจงึ เป็ นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะทําพฤติกรรม
การ
ทุจริตมากยิง่ ขึน้

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปจั จุบนั มีรปู แบบทีซ่ บั ซ้อนขึน้
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายทีท่ ําให้การทุจริตกลายเป็ นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงเป็นการยากทีจ่ ะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูก้ ขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซือ้ -จัดจ้าง เป็นเรือ่ งของการ
ผูก้ ขาด ดังนัน้ จึงมีความเกีย่ วของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครัง้ พบบริษทั มีการให้สนิ บนแก่
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อให้ตนเองได้รบั สิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูก้ ขาด ได้แก่การผูก้
ขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐ
-25) การได้รบั ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจายความยากจนถือเป็ นปจั จัยหนึ่ง
ทีท่ าํ ให้ขา้ ราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการทีจ่ ะมีสภาพความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ทําให้
เจ้าหน้าทีต่ อ้ งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิม่ “รายได้พเิ ศษ” ให้กบั ตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็ นคุณธรรมทีไ่ ด้รบั การเน้นเป็ น
พิเศษถือว่าเป็นเครือ่ งวัดความดี ของค์นแต่ในปจั จุบนั พบว่า คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมี ความเห็น แก่ตวั มากยิง่ ขึน้ มองแต่ประโยชน์สว่ นตนเป็ นที่ ตัง้ มากกว่าที่ จะยึด ผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมทีผ่ ดิ ปจั จุบนั ค่านิยมของสังคมได้เปลีย่ นจากยกยองค์นดี คนทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริตเป็ น
ยกยองค์นทีม่ เี งิน คนทีเ่ ป็ นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนทีม่ ตี ําแหน่ งหน้าทีก่ ารงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผูท้ ม่ี คี ่านิยมที่
ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็ นวิถชี วี ติ เป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็ นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็ นคนฉลาด ยอมจะ
ทํา
การทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่มคี วามละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสีย่ งการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังกล่าวข้างตน
เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปจั จัยทีน่ ําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
แต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่นื ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสีย่ งการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2. หลักการและเหตุผล
ปจั จุบนั ปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชันในประเทศไทยถื
่
อเป็ นปญั หาเรือ้ รังทีน่ ับวันยิง่ จะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อความมันคงของชาติ
่
เป็ น
ปญั หา
ลําดับตันๆ ทีข่ ดั ขว่างการพัฒนาประเทศทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึน้ ทุกภาค
ส่วน

ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็ นองค์กรทีเ่ อือ้ ต่อการทุจริตคอร์รปั ชันและมั
่
กจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเ่ สมอ ซึง่ ได้สง่ ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชันมี
่ ผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชว้ี ดั ภาพลักษณ์คอร์รปั ชัน่ (Corruption Perception Index – CPI) ซึง่ เป็ น
เครือ่ งมือที่ ใช้ประเมิน การทุจริตคอร์รปั ชันทั
่ วโลกที
่
่ จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่ งใสนานาชาติ
(Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยูท่ ่ี 35 - 38 คะแนน จาก
แต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสมคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยูอ่ นั ดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทัวโลก
่
และเป็ นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปรและประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาํ ดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึง่
สามารถ
สะทอนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ ปี ญั หาการคอร์รปั ชันอยู
่ ใ่ นระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะทีผ่ ่านมา
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็ นการเป็ น
ประเทศภาคีภายใต้อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อตานการทุจริต(United Nations Convention
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิง่
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จดั ทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตมาแล้ ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริ ตในประเทศไทยไม่ได้ มีแนวโน้ มที่ลดน้ อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้ การทุจริตเป็ น
ปั ญหาที่สาํ คัญของสังคมไทยประกอบด้ วยปั จจัยทางด้ านพื ้นฐานโครงสร้ างสังคม ซึง่ เป็ นสังคมที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรื ออีกนัยหนึง่ คือพื ้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําให้ สงั คมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันโดยเฉพาะ
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่ าติพน่ี ้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนทีม่ เี งินและ
มีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็
่ นเรือ่ งปกติทย่ี อมรับได้ ซึง่ นับได้วา่ เป็นปญั หาทีฝ่ งั ่
รากลึกในสังคมไทยมาตัง้ แต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวก
กับปจั จัยทางด้านการทํางานทีไ่ ม่ได้บรู ณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ดว้ ยกัน จึงส่งผลให้การ
ทํางานของกลไกหรือความพยายามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างตนไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข็ม
แข็ง
ปจั จุบนั ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีใ่ ช้อยูเ่ ป็ นฉบับที่ 3 เริม่ จากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึง่ มุง่ สู่การเป็ นประเทศทีม่ มี าตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็ นสังคมมิติ
ใหม่
ทีป่ ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศกั ดิ ์ศรีและ
เกียรติภูมใิ นด้านความโป่รงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทัง้ ชาติ ต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รบั การประเมิ นดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึง่ การทีร่ ะดับคะแนนจะ
สูงขึน้ ได้นนั ้ การบริห ารงานภาครัฐต้องมี ระดับธรรมาภิบ าลทีส่ งู ขึน้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแต่กต่างจากทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ไม่ใช่ตําแหน่ งหน้าทีใ่ นทางทุจริตประพฤติมชิ อบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็ น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรปู กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนัน้ เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกั น และปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบตั ิ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์วา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการทีม่ คี วามโปร่ งใส สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยื
่ น จึง ได้ดาํ เนินการจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตนแบบด้านการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. 2559-2561)
เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ต่างๆที เป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะนําไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิ ภาพบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต่อย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝา่ ยการเมือง
ข้าราชการฝา่ ยบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึงประชาชนในท้องถิน่
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

-45) เพื่อพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4. เป้ าหมาย

1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึง
ประชาชนในท้องถิน่ มีจติ สํานึกและความตระหนักในการปฏิบตั หิ น้าที่ ราชการให้บงั เกิดประโยชน์สขุ แก่
ประชาชนท้องถิน่ ปราศจากการก่อให้เกิดข้อส่งสัยในการประพฤติปฏิบตั ติ ามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครือ่ งมือ/มาตรการการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถป้องกันปญั หาเกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการทีส่ นับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบตั หิ รือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีม่ เี ข็มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีแผนงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบจนเป็ นทีย่ อมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึง
ประชาชนในท้องถิน่ มีจติ สํานึกรักท้องถิน่ ของตนเอง อันจะนํามาซึง่ การสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ั ่ กคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลั
เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ ามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวติ ประจําวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถบริหารราชการเป็ นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตัง้ แต่รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่
มีจติ สํานึกรักท้องถิน่ อันจะนํามาซึง่ การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทีม่ คี วามเข็มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กรทีม่ คี วามเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีแนวทางการบริหารราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทํา
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ จนเป็ นทีย่ อมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตนแบบ
ด้าน
การป้องกัน การทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิน่ เกิดความภาคภูมใิ จและให้ความร่วมมือกันเป็ น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตทีเ่ ข้มแข็งอย่างยังยื
่ น

-5-

ส่วนที่ 2
แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1 การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทัง้
ข้าราชการ
การเมืองฝา่ ย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝา่ ยสภา
ท้องถิน่ และฝา่ ย
ประจําของ อบต.
วังดิน

มิตทิ ่ี 1

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.1.1(1) โครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แก่ผบู้ ริหาร
สมาชิกสภา และ
พนักงานของ อบต.วัง
ดิน
1.1.2 (1) มาตรการ
ส่งเสริมการปฏิบตั งิ าน
ตามประมวลจริยธรรม
ของ อปท.
1.1.3 (1)มาตรการ
“จัดทําคู่มอื การป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1.2 การสร้าง
1) โครงการปลูกต้นไม้
จิตสํานึกและความ เพื่อเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ตระหนักแก่
ลดภาวะโลกร้อน
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิน่
1.3 การสร้าง
1) โครงการคุณธรรม
จิตสํานึกและความ สานสายใยครอบครัว
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน
รวม
3 โครงการ
2 มาตราการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000

2,000

2,000

2,000

10,000

10,000

10,000

10,000

22,000

22,000

22,000

22,000

หมาย
เหตุ

-6มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต

2.1 การแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผูบ้ ริหาร
2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใน
ในการปฏิบตั ิ
ราชการ

2.1.1 (1) กิจกรรม
ประกาศเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผูบ้ ริหาร อบต.วังดิน

2.3 มาตรการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าทีใ่ ห้
เป็ นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนให้เป็ นที่
ประจักษ์
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

2.2.1 (1) มาตรการ
สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล
2.2.2 (1) กิจกรรม
ควบคุมการเบิกจาย
ตามข้อบัญญัตปิ ระจําปี
2.2.3 กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กัน
2.3.1 (1) กิจกรรมลด
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
2.3.2 (1) มาตรการ
มอบอํานาจของนายก
อบต.วังดิน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.1(1) กิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติ
คุณแก่สตรีดเี ด่น
2.4.2(2) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูม้ จี ติ
สาธารณะ

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.1(1)มาตราการ
จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบตั ริ าชการ
2.5.2(1) มาตรการให้
ความร่วมมือกับ

0

0

0

0

0

0

0

0

หมาย
เหตุ

หน่วยงานตรวจสอบทัง้
ภาครัฐและองค์กร
อิสระ
2.4.3(1)กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้
ปฏิบตั ติ ามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0

0
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ภารกิจตามมิติ

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต

มิตทิ ่ี 1

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.5.3 (1) มาตรการ
“ดําเนินการเกีย่ วกับ
เรื่องร้องเรียนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าทีข่ อง อบต.วัง
ดินว่าทุจริตหรือปฏิบตั ิ
ราชการตามอํานาจ
หน้าทีม่ ชิ อบ

0

0

0

0

7 กิจกรรม
5 มาตรการ

0

0

0

0

หมาย
เหตุ
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3.
ส่งเสริม
บทบาท
การมี
ส่วนรวม
ของภาค
ประชา
ชน

3.1 จัดให้มแี ละ
เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารใน
ช่องทางทีเ่ ป็ นการ
อํานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ริ าชการ
ตามอํานาจหน้าที่
ของ อบต.วังดิน
ได้ทุกขัน้ ตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3.1.1 (1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารของ อบต.วัง
ดินให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้
3.1.2 (1)กิจกรรมการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ทีส่ าํ คัญและ
หลากหลาย
3.1.3 (1)มาตรการ “จัด
ให้มชี ่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.วัง
ดิน
3.2 การรับฟงั
3.2.1 (1) กิจกรรมจัด
ความคิดเห็นการ ประชาคมแผนชุมชน
รับตอบสนองเรื่อง 3.2.2 (1) มาตรการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กําหนดขัน้ ตอน/
ของประชาชน
กระบวนการร้องเรียน
3.2.3 (1) มาตรการ
แก้ไขเหตุเดือนร้อน
รําคาญด้าน
สาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม
3.3 ส่งเสริมให้
3.3.1 (1) มาตรการ
ประชาชนมีสว่ น แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ร่วมบริหารกิจการ สนับสนุนการจัดทํา
ของ อบต.วังดิน แผนพัฒนา อบต.วัง
ดิน
3.3.2 (1)มาตราการ
แต่งตัง้ ตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็ น
คณะกรรม การตรวจ
รับงานจ้าง

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

3,000

3,000

3,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมาย
เหตุ

มิตทิ ่ี 3

รวม

3.3.3 (1) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการประเมินผล
การปฏิบตั ติ ามหลัก
เกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี ของ
อบต.วังดิน
7 มาตรการ
2 กิจกรรม

3,000

3,000

3,000

3,000

-9มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4. การ
4.1 มีการจัดว่าง 4.1.1(1)โครงการจัดทํา
0
0
0
0
เสริมสร้า ระบบรายงาน
รายงานการตรวจสอบ
งและ
การควบคุม
ภายใน
ปรับปรุง ภายในตามที่
4.1.2(1)มาตราการ
0
0
0
0
กลไกใน คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
การ
ตรวจเงินแผ่นดิน ระบบควบคุมภายใน
ตรวจสอ กําหนด
อบต.วังดิน
บการ
4.2 การสนับสนุน 4.2.1(1) มาตรการ
0
0
0
0
ปฏิบตั ิ
ให้ภาคประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ราชการ มีสว่ รร่วม
ส่วนร่วมตรวจสอบ
ของ
ตรวจสอบการ
กํากับ ดูแลการ
อบต.วัง ปฏิบตั หิ รือการ
บริหารงานบุคคล
ดิน
บริหารราชการ
เกีย่ วกับการบรรจุ
ตามช่องทางที่
แต่งตัง้ การโอนย้าย
สามารถ
4.2.2 (1) กิจกรรม
0
0
0
0
ดําเนินการได้
รายงานผลการใช้จาย
เงินให้ประชาชนได้รบั
ทราบ
4.2.3 (1)กิจกรรมการ
0
0
0
0
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซือ้ จัดจ้างตัวแทน
ชุมชน
4.3. การส่งเสริม 4.3.1(1) โครงการ
5,000
5,000
5,000
5,000
บทบาทการ
อบรมให้ความรูด้ า้ น

หมาย
เหตุ

ตรวจสอบของ
สภาท้องถิน่

มิตทิ ่ี 3

กฎหมาย ผูบ้ ริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน่
4.3.2 (1) กิจกรรมการ
มีสว่ นร่วมในการ
ปฏิบตั งิ าน อบต.วังดิน
ของสมาชิกสภา
ท้องถิน่
4.4 เสริมพลังการ 4.4.1(1)กิจกรรมการ
มีสว่ นร่วมของ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
ชุมชนและบูรณา กรณีพบเห็นการทุจริต
การทุกภาคส่วน 4.4.2 (1)มาตราการ
เพื่อต่อต้านการ ส่งเสริมและพัฒนา
ทุจริต
เครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต
รวม
2 โครงการ
3 มาตรการ
4 กิจกรรม

0

0

0

0

1,000

1,000

1,000

1,000

0

0

0

0

6,000

6,000

6,000

6,000
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ส่วนที่ 3
มิ ติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
1.1 การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักแก่บคุ ลากรทัง้ ข้าราชการการเมืองฝ่ ายบริ หาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ ายสภาท้องถิ่ น และฝ่ ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
1.1.1 สร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักในการปฏิ บตั ิ ราชการตามอานาจหน้ าที่ให้บงั เกิ ด
ประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่ น
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึ กอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผบู้ ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วน
ตําบลวังดิน
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัตใิ ห้มปี ระมวล
จริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มกี ลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน ลงวันที่ 3 เดือนตุลาคม 2557 ซึง่ หัวใจสําคัญของการ
ทํางานรวมกันเป็ นหมูค่ ณะอีกอย่างทีข่ าดไม่ได้คอื คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบตั ิ อันถูกต้องดีงาม ทัง้ กาย ว่าจา ใจ ทัง้ ต่อตนเอง ต่อผูอ้ ่นื และต่อสังคม ซึง่ ถ้า

บุคลากรทุกคนทีท่ ํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบตั งิ านทุกอย่างต้อง
ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผูม้ ารับบริการอย่างประชาชนก็
จะได้รบั ความเชื่อมันและไว้
่
ว่างใจทีจ่ ะเข้ามารับบริการทีอ่ งค์กรนัน้ ๆ และเพื่อเป็ นการเตรียมความพรอมทัง้
ในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทัง้ ข้าราชการการเมืองฝา่ ยบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิน่ และ
ข้าราชการฝา่ ยประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มกี ารจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินดังกลาวนี้ขน้ึ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็ นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบตั ริ าชการตามอํานาจหน้าทีใ่ ห้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักทีจ่ ะไม่กระทําการขัดกันแห้งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. เป้าหมาย
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน จํานวน 55 คน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธกี ารดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผบู้ ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ดิน โดยเชิญวิทยากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบตั ริ าชการโดยยึดมันในหลั
่
กคุณธรรม และจริยธรรม
และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานทีใ่ นบางโอกาส

-117. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ดั ประชาชนผูม้ ารับบริการทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลวังดินประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็ นตัวชีว้ ดั และต้องได้รบั ผลการประเมินไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์ ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน เกิดจิตสํานึกทีด่ ใี นการต่อต้าน
การทุจริต และ

ประพฤติปฏิบตั โิ ดยยึดมันตามหลั
่
กประมวลจริยธรรม
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-121.1.2 สร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักในการประพฤติ ตามประมวลจริ ยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ดิน”
2. หลักการและเหตุผล
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังดินพ.ศ. 2557 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถอื ว่าเป็ นการกระทําผิดทางวินยั ซึง่ มีการกําหนดขัน้ ตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา โดยให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง มี
หน้าทีด่ าํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์สว่ นรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมันในค่
่ านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9
ประการ ได้แก่ ยึดมันในคุ
่ ณธรรมและจริยธรรม,มีจติ สํานึกทีด่ ี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มปี ระโยชน์ทบั ซอน,ยืนหยัดทําในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ,ิ ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง,มุง่ ผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุข และยึดมันในหลั
่
กจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรีย่ ไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่นื ใด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ขา้ ราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ทม่ี ชิ อบ
โดยอาศัยตําแหน่ งหน้าทีแ่ ละไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม
ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันว่าคม 2557 ซึง่ องค์การบริหารส่วนตําบล
วังดินควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใช้เป็ นแนวทางในการถือปฏิบตั โิ ดยอนุโลม
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านและเป็ นทีเ่ ชื่อถือไว้ว่างใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดินได้จดั ทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดิน” ขึน้ เพื่อให้บุคลากรทัง้ ฝ่ายการเมืองและฝา่ ยประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทบั ซอน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นเครือ่ งมือกํากับความประพฤติของข้าราชการทีส่ ร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและเป็ นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางการปฏิบตั งิ านอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็ นเครือ่ งมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินเพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นทีย่ อมรับ เพิม่ ความนาเชื่อถือ เกิดความมันใจแก่
่
ผูร้ บั บริการและประชาชนทัวไป
่ ตลอดจนผูม้ สี ่วนได้เสีย

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูก้ พันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ข้อบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ งั คับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้
รวมทัง้ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทัวไป
่
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินเพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั คิ วบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทัวถึ
่ งและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินเปิดเผย
เป็นการทัวไปแก่
่
สาธารณะชนให้มสี ่วนร่วมรับรูแ้ ละร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรือ่ ง กําหนดให้ขอ้ มูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีว้ ดั ความ
โปร่งใสของหน่ วยงานของรัฐเป็ นข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบตั งิ านตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
-141.1.3 การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักแก่บคุ ลากรฯ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มอื การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็ นว่าระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรือ่ งการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เพื่อสร้างความเชื่อมันว่
่ างใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทัง้ ปรับปรุงและจัดให้มกี ฎหมายทีค่ รอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปจั จุบนั หน่ วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่
องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วของกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จดั ทํายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครือ่ งมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร ซึง่ สนับสนุนให้หน่ วยงานภาครัฐดําเนินการเรือ่ งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรูต้ ามคู่มอื หรือประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อนแก่เจ้าหน้าทีใ่ นหน่ วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตข้างตน และเพื่อนําเครือ่ งมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นกลไกสําคัญทีจ่ ะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่
เอือ้ ต่อการมีผลประโยชน์ทบั ซอนของเจ้าหน้าทีใ่ นภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจึงได้ตระหนักและ
เห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมอื การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนขึน้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการ

เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปญั หาในเรือ่ งดังกลาว รวมทัง้ เป็นข้อมูล
ให้ประชาชนและผูส้ นใจได้ศกึ ษา เพื่อเป็ นพืน้ ฐานการปฏิบตั ติ นในการรวมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็ น
สังคมทีใ่ สสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมชิ อบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มอื การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินให้บุคลากร
ผูป้ ฏิบตั งิ านนําไปเป็ นองค์ความรูใ้ นการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชัน่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีค่มู อื การปฏิบตั งิ านเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มอื การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทําคู่มอื การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซอน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร
-157. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
มีการจัดทําคู่มอื การปฏิบตั งิ านเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-161.2 การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่ น
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพืน้ ทีต่ ําบลวังดิน ประจําปี 2561-2564
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปจั จุบนั โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ (Climate
Change) ทีท่ ําให้อุณหภูมโิ ลกสูงขึน้ หรือทีเ่ รียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึง่ ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติทม่ี ผี ลกระทบกับวิถชี วี ติ ของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่
ไม่เคยมีหมิ ะตก เป็ นตนส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการตัดไม้ทาํ ลายปา่ ของมนุษย์ ดังนัน้ ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
จึงได้รว่ มมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึง่ เป็ นปญั หาทีส่ ําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับประเทศ การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวจึงเป็ นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปญั หา
ภาวะโลกรัอนโดยตรงเนื่องจากต้นไม่เป็ นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิต
ก๊าซออกซิเจน อีกทัง้ เป็ นการสร้างความสมดุลการใช้พน้ื ทีใ่ ห้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมขิ องพืน้ ผิวใน
พืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็ นการแก้ไขปญั หาภาวะโลกรอน องค์การบริหารส่วน

ตําบลวังดินจึงได้จดั ทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ลดภาวะโลกร้อนในพืน้ ทีต่ ําบลวังดิน
ประจําปี 2561-2564” เพื่อให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่ าอยู่
สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็ นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนัน้ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน จึงได้จดั ทําโครงการนี้ขน้ึ มาเพื่อเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในพืน้ ทีก่ สิกรรมของ
ประชาชนและพืน้ ทีว่ ่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินเพื่อให้เกิดความรมรื่นแก่ชุมชน พรอมทัง้
เป็นการเพิม่ คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิง่ แวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอนั เป็ น
สาธารณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาภาวะโลกร้อน โดยเพิม่ พืน้ ที่
สีเขียวในตําบลวังดิน
3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจําวัน เกิดความสมดุลเพิม่
มูลค่าทรัพยากรทีม่ แี ละลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็ นเมืองน่ าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความรมรื่นและ
คลายร้อนแก่ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนรวมกันปลูกต้นไม้ จํานวน 1,000 ต้น
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
พืน้ ทีส่ าธารณะในเขตตําบลวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธดี าํ เนินงาน
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิน่ เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวของและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ ให้จดั เตรียม
สถานทีเ่ พื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดซือ้ กล้าไม้ พันธุไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในท้องถิน่
-176.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
8,000 บาท (ปีละ 2,000.-บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10.ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์

10.1 ทําให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
10.2 ทําให้เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้และสิง่ แวดล้อมทีด่ แี ละช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทําให้ประชาชนมีจติ สํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความรม
รืน่ ในชุมชน
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ

(นายวงสวัส คําฟกั )
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-181.3 การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปจั จุบนั สังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยให้มค่ นส่วน
ใหญ่ยดึ ติดอยูก่ บั ความสําเร็จทางวัตถุกนั มาก ขาดความเอาใจใสในเรือ่ งศาสนา ศีลธรรม ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําให้ปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิด
โดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็ นปญั หาทีต่ อ้ งแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพืน้ ฐานความกตัญญูเริม่ จาก
สังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รบั การเรียนรู้ อบรมปลูกจิตสํานึกในเรือ่ งศีลธรรมคุณธรรมแล้ว
เยาวชนก็จะสามารถเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมือ่ เป็ นเช่นนี้แล้วปญั หาต่างๆ เช่น ยาเสพ
ติดรักก่อนวัยอันควร ปญั หาต่างๆ ก็จะลดลง
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จดั ทําโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว
รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน และโรงเรียนในเขต
ตําบล
วังดิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผูป้ กครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัว
ทีเ่ ข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอือ้ อาทรต่อกัน ตลอดจนสํานึกดีต่อบุพการี
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสีย่ งทีเ่ ยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้
ในเรือ่ งโทษภัยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึ กปฏิบตั ทิ าํ กิจกรรมรวมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ และการรูจ้ กั แบ่งปนั ซึง่ กันและกัน
3.3 เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีพฒ
ั นาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่รว่ มกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีจติ สํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าทีข่ องตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจติ สาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้สาํ นึกดีต่อบุพการี ครอบครัว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผูป้ กครองนักเรียนระดั บชัน้ ป.6 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน โรงเรียนในเขต
ตําบลวังดิน ครู้ อาจารย์ คณะผูบ้ ริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 ประชุมผูเ้ กีย่ วของกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมตั ิ
6.3 ประสานการจัดงานให้กบั หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวของทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ

6.5 แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชีแ้ จ้ง
6.6 ดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทัง้ ภาพถายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
-198. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10.ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
10.1 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีพฒ
ั นาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปญญาแก่เด็ก
10.2 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลกั ษณะนิสยั อันพึงประสงค์
10.3 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีจติ สํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้ าทีข่ องตนเอง
10.4 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวนิ ยั
10.5 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการลดภาวะเสีย่ งในการติดยาเสพติด
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ

(นางพสชนัน ฉลอม)
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

มิตทิ ่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดั ทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ ปจั จุบนั ทีใ่ ช้อยูเ่ ป็ นฉบับที่ 3 เริม่ จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึง่ มุ่งสู่การเป็ นประเทศทีม่ ี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็ นสังคมมิตใิ ห้มท่ ป่ี ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รบั
ความร่วมมือจากฝา่ ยการเมือง หน่ วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศกั ดิ ์ศรีและเกียรติภมู ใิ นด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รบั การประเมินดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึง่ การทีร่ ะดับคะแนนจะสูงขึน้ ได้นนั ้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลทีส่ งู ขึน้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแต่กต่างจากทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ไม่ใช้ตําแหน่ ง
หน้าทีใ่ นทางทุจริตประพฤติมชิ อบ โดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็ น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรปู กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ทีม่ งุ่ เน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้ งถิน่ และเป็ น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ให้เกิดความยังยื
่ นรัฐจะต้องให้ความเป็ นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ น
หน่ วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทัง้ มีส่ วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปญั หาในระดับพืน้ ที่
ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะทําได้เท่าทีจ่ าํ เป็ นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่
ทัง้ นี้ ต้องยอมรับว่าปญั หาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นเรือ่ งทีม่ คี าํ ครหา ทีไ่ ด้สร้าง
ความขมขืน่ ใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาเป็ นเวลาช้านาน ซึง่ หากพิจารณาจํานวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบกับมีปจั จัยนานัปการทีค่ อยยัวยวนใจ
่
บันทอนความมี
่
คุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของค์นทํางานราชการส่วนท้องถิน่ ส่วนให้ญ่เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว
เรือ่ งในทํานองเดียวกันนี้กส็ ามารถเกิดขึน้ กับคนทํางานในหน่ วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่

คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีจาํ นวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่ วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็ นไปได้สูงทีค่ นทํางานในท้องถิน่ อาจต้องถูกครหาในเรือ่ งการใช้อํานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางทีค่ นทํางานในท้องถิน่ จะใช้อํานาจให้ออกนอกลูนอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับทีค่ นทํางานในหน่ วยงานราชการอื่น และมูลค่าของค์วามเสียหายของรัฐ ทีค่ นทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ก่อให้เกิดขึน้ ก็อาจเป็ นแค่เศษผงธุลขี องค์วามเสียหายทีเ่ กิดจากการทุจริตของค์นน
อกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
-21ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีผ่ ูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต่อย่างเห็นชัดเป็ นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบตั ิ การป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ หี รือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วประเทศต่
ั่
อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรทีบ่ ริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครัง้
4.2 แผนปฏิบติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6.2 ประชุมหน่ วยงาน/บุคคลทีเ่ กีย่ วของ
6.3 จัดตัง้ คณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

10. ตังชีว้ ดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1
ครัง้
- มีแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

-22(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-232.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิ บตั ิ ราชการ
2.2.1 มาตรการออกคําสังมอบหมายของนายกองค์
่
การบริหารส่วนตําบลวังดิน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดิน และหัวหน้าส่วนราชการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสังมอบหมายของนายกองค์
่
การบริหารส่วนตําบล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน เป็นหน่ วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบ
หนึ่งทีม่ อี ํานาจหน้ าทีใ่ นการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ตามอํานาจหน้ าทีข่ องอบต. ทัง้
ทีเ่ ป็นหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ ก้ไขถึงปจั จุบนั หน้าทีต่ าม
พระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542และ
หน้าทีต่ ามกฎหมายอื่นทีก่ ําหนดให้มหี น้าทีต่ อ้ งทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผูม้ า
รับบริการติดต่อกับหน่ วยงานต่างๆ ของ อบต.นัน้ มักจะประสบปญั หาด้านการอํานวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูก่ บั ฝา่ ยผูบ้ ริหาร ไม่มกี ารกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหน้าทีใ่ นการสังการอนุ
่
มตั ิ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่ วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝา่ ยต่าง ๆ ซึง่ เป็ น
อุปสรรคอย่างยิง่ ต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รบั ความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมชิ อบในการปฏิบตั ริ าชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ ก้ไขถึงปจั จุบนั ที่
กําหนดให้การปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้ าทีข่ อง อบต. ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วธิ กี าร

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ทีก่ ําหนดให้การบริหารราชการเพื่อ ให้เกิด ประโยชน์สุข ของประชาชน
และเกิด
ผลสัมฤทธิ ์ ต่อภารกิจ ของรัฐ ไม่มขี นั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านเกินความจําเป็ นประชาชนได้รบั การอํานวยความ
สะดวกและได้รบั การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมค่า ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ ก้ไขถึงปจั จุบนั ทีก่ ําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมี
อํานาจหน้าทีใ่ นการสัง่ อนุ ญาต และอนุมตั ิ เกีย่ วกับราชการของ อบต. กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ อบต. และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง
ของ อบต. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบตั ิ ราชการให้แก่รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ในการสัง่ หรือการปฏิบตั ริ าชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้
กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างรองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย และอํานาจหน้าทีอ่ ่นื ตามทีม่ กี ฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ์
ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขัน้ ตอนการให้บริการและไม่สร้างเงือ่ นไขขัน้ ตอนทีม่ คี วามยุง่ ยาก จึงจําเป็ นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการลดขัน้ ตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว เป็ นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่ วยงาน
3.3 เพื่อเป็ นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารทุกระดับ
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3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าทีใ่ นการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็ นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในตําแหน่ งหน้าทีร่ าชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสังมอบหมายงานของนายกองค์
่
การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หวั หน้าส่วนราชการ
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
ทีท่ าํ การองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 ออกคําสังมอบหมายงานในการสั
่
ง่ อนุญาต อนุมตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสังการ
่

6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผูร้ บั มอบอํานาจให้ปฏิบตั ริ าชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผรู้ บั มอบหมายงานตามคําสังรายงานผลการปฏิ
่
บตั งิ านตามคําสังที
่ ไ่ ด้รบั มอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตังชีว้ ดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาํ สังมอบหมายงานให้
่
ผูท้ เ่ี กีย่ วของปฏิบตั ริ าชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีไ่ ด้รบั อยูใ่ นระดับดี
- ประชาชนได้รบั ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าทีอ่ นั เป็ นช่องทางแห่งการ
ทุจริต
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

-25(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-262.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริ หารการเงิ น งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ ประโยชน์ ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยว
ของอย่าง

เคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปี”
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จึงมีกจิ กรรมควบคุมให้บุคลากรฝา่ ยบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจายให้ความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ิ ทําให้เกิดความคุมค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจายเงินตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปี และดําเนินงานตามขัน้ ตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการที
่
เ่ กีย่ วของ ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งสําคัญทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้อง
ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝา่ ยบัญชี กองคลัง มีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือทีเ่ กีย่ วของ
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน ทีอ่ าจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝา่ ยบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝา่ ยบัญชี กองคลัง มีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสังการที
่
เ่ กีย่ วของ
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน ทีอ่ าจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

-27(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ

(นางภรนิพา จันทร์คํา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

(ลงชื่อ)
ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสายฝน กาญจน์แก้ว)
ผูอ้ ํานวยการกองคลัง
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-282.2.3 กิ จกรรมการจัดการบริ การสาธารณะ/บริ การประชาชน เพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิ บตั ิ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ โี ดย
ดําเนินการจัดตัง้ ศูนย์บริการรวมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยืน่ คําขออนุ มตั ิ
อนุญาตในเรือ่ งทีเ่ ป็นอํานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้ง
ผลการดําเนินการให้ประชาชนผูร้ บั บริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานและกระบวนงานเพื่อให้ม ี
ระบบบริการทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง ทัง้ ในด้านเอกสาร การส่งต้องาน
ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
อํานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิง่
อํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการทีด่ กี บั ประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รบั
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั นิ อกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน ยังบริหาร
จัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้
มาตรฐานทัง้ 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท่า, ด้านไฟฟาสาธารณะ, ด้านระบบระบายนํ้า, ด้าน
นํ้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผูส้ งู อายุ, ด้าน
การส่งเสริมผูด้ อ้ ยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ,
ด้านการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทอ้ งถิน่ , ด้าน
การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก่ไขปญั หาไฟปา่ และหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตัง้ แต่แหล่งกําเนิดการจัดกานํ้าเสีย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก่ไขปญั หายาเสพติดในพืน้ ที)่ โดยในขัน้ ตอน
กระบวนปฏิบตั ภิ ารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ และเพื่อเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบตั ิ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบตั งิ านบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-296. วิธดี าํ เนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบตั งิ านบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบตั ใิ ห้ได้มาตรฐานทัง้ 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท่า, ด้านไฟฟาสาธารณะ, ด้าน
ระบบระบายนํ้า, ด้านนํ้าเพื่อการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการ
ส่งเสริมผูส้ งู อายุ, ด้านการส่งเสริมผูด้ อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิน่ , ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, ด้าน
ศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปญั หาไฟป่าและ
หมอกควั น การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า การลดและคัด แยกขยะมูลฝอยตัง้ แต่แหล่งกํา เนิด
การจัดการนํ้าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติดในพืน้ ที)่
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใช้จา่ ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบตั ิ
10.2 ไม่มกี ารทุจริตคอร์รปั ชันในกระบวนการสาธารณะแก่
่
ประชาชน
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)

หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
-302.3 มาตรการการใช้ดลุ ยพิ นิจและใช้อานาจหน้ าที่ให้เป็ นไปตามหลักการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่
ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขนั ้ ตอนและระยะเวลาการดาเนิ นการเกี่ยวกับการบริ การประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขัน้ ตอน เปิ ดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มกี ารรับฟงั และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูร้ บั บริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากทีส่ ุด ประกอบกับในปี ทผ่ี ่านมาได้มกี ารประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี และได้ดาํ เนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีนนั ้ เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้าน เมืองทีด่ เี ป็ นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุมค่า สามารถลดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่าํ
กว่าปีทผ่ี ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจึงได้จดั ทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลด
ขัน้ ตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการทีด่ ขี ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และอํานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบล
ตามกฎหมายเป็ นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

3.3 เพื่อรับฟงั และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูร้ บั บริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขัน้ ตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินให้สนั ้ ลง
4.2 ประชาชนในพืน้ ที่ ตําบลวังดิน
4.3 ประชาชนนอกพืน้ ที่ และประชาชนทัวไป
่
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
4.5 ผูบ้ งั คับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกีย่ วกับการสังการ
่ อนุญาต การอนุ มตั ิ และการปฏิบตั ิ
ราชการใดๆ ไปสู่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดําเนินการเรือ่ งนัน้ โดยตรง
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องปฏิบตั ิ ปรับปรุง
ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการให้บริการทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรือ่ งใดที่
ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกีย่ วกับการสัง่ การอนุญาต การอนุ มตั ิ หรือการปฏิบตั ิ
ราชการใดๆ ให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา

-316.3 ประกาศลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้ประชาชนทราบโดยทัวไปพรอมทั
่
ง้ จัดทําแผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
ให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงั ข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบตั ริ าชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และผูบ้ ริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่

10.2 การปฏิบตั ริ าชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ าน
10.3 การปฏิบตั ริ าชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรปู ระบบราชการ
10.4 ทําให้ภาพลักษณขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลวังดินเปลีย่ นไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ และทํา
ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผูบ้ ริหารมากยิง่ ขึน้
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
-322.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิ ปฏิ บตั ิ ราชการแทนหรือ
การดาเนิ นการอื่นใดของผูม้ ีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก่ไขเพิม่ เติม ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับ
อํานาจหน้าทีข่ องนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเรือ่ งหลายประการรวมทัง้ มีกฎหมายอื่นอีกหลาย
ฉบับทีบ่ ญ
ั ญัติ อํานาจหน้าทีข่ องนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้การทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จะดําเนินการในเรือ่ งต่างๆเพียงผูเ้ ดียวก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมชิ อบในขัน้ ตอนต่างๆเกิดขึน้
ได้ ดังนัน้ เพื่อเป็นการแก้ไขปญั หาต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้ องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้กําหนดมาตรการให้ม ี
การมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบตั ริ าชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝา่ ยบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันของเจ้
่
าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรือ่ ง
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจทีอ่ ยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณา
6.2 ออกคําสังมอบหมายหน้
่
าทีข่ องนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบตั ริ าชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

-33(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-342.4 การเชิ ดชูเกียรติ แก่หน่ วยงาน/บุคคลในการดาเนิ นกิ จการ การประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนให้เป็ นที่
ประจักษ์
2.4.1 ยกยองเชิ ดชูเกียรติ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดเี ด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสูเ้ พื่อให้ได้ซง่ึ ความเสมอภาค ยุตธิ รรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตัง้
ขึน้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึง่ เป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิ คุณ ทีท่ รงมี พระวิรยิ ะอุตสาหะ ตรากตรํา
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้ม ี โอกาสและได้พระราชทานให้วนั ที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรี
ไทย ของทุกปี เพื่อให้ผใู้ ห้ผหู้ ญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไป
กับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศทีเ่ จริญแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ที่
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีส่ ่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูส้ งู อายุ และคนพิการ
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นทีป่ ระจักษ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ม่ี ี
ความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติทใ่ี ห้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิน่
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้จดั ให้มกี จิ กรรมการมอบรางวัลสตรีดเี ด่น โดยการมอบเกียรติ
บัตรสตรีดเี ด่นให้กบั สตรีทม่ี คี ุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผูม้ คี วามขยันหมันเพี
่ ยร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดเี ป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
สังคม
2. เป็นผูท้ ําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็ นแบบอย่างแก่คนทัวไป
่
3. เป็นผูท้ ําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นทีย่ อมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่
คนทัวไป
่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีทม่ี คี วามซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างภาคภูมใิ จ
3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีทป่ี ระพฤติปฏิบตั ติ นทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มขี วัญและกําลังใจ
ในการบําเพ็ญตนทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รบั การคัดเลือกเป็นสตรีดเี ด่น จํานวน 1 คน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกสตรีดเี ด่น ทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดเี ด่นประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ

6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัด เลือกให้สมาชิก ชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
ทราบ
ทัวกั
่ นเพื่อให้แต่ละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลันกรองบุ
่
คคลทีส่ มควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชัน้ ตน
มายังองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลันกรองได้
่
พจิ ารณาอีกครัง้ หนึ่ง
-356.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลันกรองเพื
่
่อทําหน้าทีก่ ลันกรองคุ
่
ณสมบัตผิ ทู้ ถ่ี ูกเสนอชื่อจาก
แต่ละหมูบ่ า้ นภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดเี ด่นทีผ่ ่านการกลันกรองด้
่
านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผูบ้ ริหารทราบและเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธกี ารมอบประกาศเกียรติคณให้แก่สตรีดเี ด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล
จํานวน 1 ครัง้ /ปีโดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินเป็นประธานในพิธ ี
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลสัมฤทธิ ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดเี ด่นผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดได้รบั การยกยองเชิดชู
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10.2 ผลลัพธ์
- สตรีดเี ดดนผูไ้ ด้รบั การเชิดชูเกียรติมคี วามพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
- มีสตรีทเ่ี ป็ นบุคคลตนแบบทีด่ ี ปรากฏต่อสังคมสืบไป
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ

(นางพสชนัน ฉลอม)
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-362.4.2 ยกยองเชิ ดชูเกียรติ ที่ให้ความช่วยเหลือกิ จการสาธารณะของท้องถิ่ น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ จี ติ สาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปญั จุบนั สังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยงั เป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรทีใ่ ห้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมี ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
รวมเป็ นแกนนํา ในการส่งเสริมสนับสนุ น และอนุรกั ษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสบื ไปสํานักปลัด
จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ จี ติ สาธารณะ เพื่อนําผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกระดับหมู่บา้ นเข้ารับใบ
ประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผูส้ งู อายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อ
เป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชนมีความมุงมัน่ ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ทีใ่ ห้การสนับสนุ นการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สงั คมได้รบั รู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลให้เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่สาธารณชน
ต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุ นและส่งเสริมการดําเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว่างขว่างยิง่ ขึน้
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ ทีต่ ําบลวังดิน
5. สถานทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ จี ติ สาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเ้ ข้ารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูม้ จี ติ สาธารณะ

6.3 จัดทําเอกสารผูท้ ําคุณประโยชน์ดา้ นต่างๆ เพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถายทอดภูมปิ ญญาท้องถิน่ ดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ จี ติ สาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ จี ติ สาธารณะเพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด อบต.
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
ผูท้ าํ คุณประโยชน์ได้รบั การเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ จี ติ สาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน
-37(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ

(นางพสชนัน ฉลอม)
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-382.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติทด่ี าํ รงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ ฏิบตั ติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดํารัสชีแ้ นะแนว
ทางการดําเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตัง้ แต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมือ่ ภายหลังได้ทรงเน้นยํา้ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
ภายใต้กระแสโลกาภิวฒ
ั น์และความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ซึง่ การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิต
เพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทัง้ พืชผัก ไม้
ผล ไม้ยนื ตน พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของส่วนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการ
บริโภคและจําหน่ าย ทําให้ตอ้ งใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึน้ ตนทุนการผลิตสูงขึน้ ประกอบกับเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ตอ้ งหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ ายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครัง้ การปลูกผักสวนครัวรัว้ กินได้จงึ เป็ นอีกแนวทางหนึ่งทีน่ าสนใจ เนื่องจากเป็ น
การเกษตรแบบพึง่ พาตนเองเป็นการใช้พน้ื ทีเ่ ล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่ าอยูน่ ่ า
อาศัย และทีส่ าํ คัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจายของครอบครัวแทนทีจ่ ะซือ้ จากตลาด
และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็ นการเพิม่ รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ตัง้ แต่ปี 2558

ได้เกิดภาวะฝนทิง้ ชวงและปริมาณนํ้าฝนทีม่ นี ้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้เกษตรกรในพืน้ ที่
ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทํานาปรังได้ แต่ยงั มีเกษตรกรทีม่ พี น้ื ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั คล้องส่งนํ้า ประมาณ 500
ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยนํ้าจากชลประทานในช่วงแรกของการปลอยนํ้าจนถึงช่วงเก็บเกีย่ ว เกษตรกรได้
รับทราบถึงสถานการณภัยแล้งดี
และได้ดาํ เนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มกี ารลดพืน้ ทีก่ ารทํานาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดินได้ส่งเสริมการให้ความรูแ้ ละการสนับสนุ นปจั จัยการผลิต ซึง่ มีเกษตรกรสมัครใจเข้ารวม
โครงการฯ โดยพืชทีใ่ ช้น้ําน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถัว่ พืชส่วนครัว
สับปะรด ฯลฯ ซึง่ การทีเ่ กษตรกรในพืน้ ทีห่ นั มาปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนการปลูกข่าวนาปรังนัน้ จะเห็นได้ว่า
ใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พืน้ ทีท่ าํ นํ้า 1 ไร่ ใช้น้ํา 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะทีพ่ น้ื ทีป่ ลูกสับปะรด 1
ไร่ ใช้น้ํา 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นตน จึงเป็นวิธหี นึ่งของการดําเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากภัยแลงในพืน้ ทีต่ ําบลวังดินอย่างยังยื
่ น
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวติ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริม่ จากการดําเนินชีวติ ในครัวเรือนเป็ นลําดับแรก จึงได้รว่ มกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังดินคัดเลือกประชาชนทีป่ ฏิบตั ติ นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรนํ้าและต้นทุนในการใช้จายลงได้ และสามารถนําผลิตผลทีเ่ หลือจากการบริโภค
ไปเพิม่ รายได้อกี ทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ทีม่ กี ารบริหารจัดการนํ้าในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
พืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณนํ้าต้นทุนและสถานการณ์ทเ่ี กี่ยวของเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรูเ้ พื่อช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยแลงให้มรี ายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน
อย่างยังยื
่ น จึงได้จดั ทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ ฏิบตั ติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตัง้ ให้
เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรูโ้ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทัง้ ยัง
เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาใช้ในการดําเนินชีวติ อีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ ฏิบตั ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ประจําศูนย์เรียนรูโ้ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดให้แก่
เกษตรกร
-394. สถานทีด่ ําเนินการ
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านตําบลวังดิน
5. วิธดี าํ เนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลวังดิน
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2561
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตัง้ ให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรูโ้ ครงการฯ
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรูโ้ ครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม
7. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
9. ตัวชีว้ ดั
9.1 ตัวชีว้ ดั ที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชีว้ ดั ที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดให้ความรูข้ องศูนย์เรียนรูโ้ ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรูเ้ กษตรผสมผสาน โดยวัดจาก
เป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจข้อเข้าศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรทีผ่ ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ศูนยเรียนรูโ้ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนยสาธิตเศรษฐกิจ พอเพียงและศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรูม้ ชี วี ติ ของตําบลวังดินได้
10.3 ศูนยเรียนรูโ้ ครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดําริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนยเรียนรู้
เกษตรผสมผสานมีเกษตรกร
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ

(นางพสชนัน ฉลอม)
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

-40(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-412.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการให้มขี อ้ ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบตั ราชการ”ิิ
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินทีค่ าํ นึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็ นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจั จัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิง่ ของต่างๆ
ทีเ่ อือ้ ให้เกิดการทุจริต ดังนัน้ วิธกี ารบริหารจัดการภายในองค์กรทีน่ ําไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็ นสิง่ ทีย่ อมรับได้ของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีภ่ ายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนรวมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าทีถ่ งึ แม้จะเป็ นสิง่ ทีย่ ากต่อการ
ดําเนินงานก็ตามแต่เป็นสิง่ สําคัญทีห่ น่ วยงานต้องสร้างให้เกิด การเปลีย่ นแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรทีม่ ี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะ
ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน จึงได้จดั ทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี ขึน้ เพื่อเป็นการพัฒนาวิธกี ารดําเนินงานภายในองค์กรทีจ่ ะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สงู ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบตั ิ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ คี วามโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบตั ริ าชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผูบ้ ริหารท้องถิน่
ทีม่ ดี ชั นีในการประเมินการปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ ริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบตั ิ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
-4210. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-432.5.2 มีการให้ความรวมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ทีไ่ ด้ดาํ เนินการตามอํานาจ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทัง้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าทีท่ ก่ี ําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวของกับการใช้จายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นกั การเมืองท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึง่ หน่วยงานทัง้ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็ นองค์กรทีม่ หี น้าทีส่ าํ คัญ
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึน้
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ริ าชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ จากผูก้ ํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์

องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินให้ความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ

-44(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-452.5.3 ดาเนิ นการให้ มีเจ้าหน้ าที่ที่รบั ผิดชอบดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายกรณี มีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ ปฏิ บตั ิ ราชการตามอานาจหน้ าที่โดยมิ ชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรือ่ งร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึง่ สามารถยื่น
คํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนัน้
เพื่อให้การดําเนินการรับเรือ่ งร้องเรียนเป็ นไปด้วยความเรียบรอย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตัง้ คณะทํางานรับผิดชอบการรับเรือ่ งร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
รวมถึงจั ดทําคู่มอื ดําเนินการเรือ่ งรองเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินขึน้ เพื่อดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้งเรือ่ งร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบได้ถอื ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นแนวทาง
เดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มมี าตรการจัดการในกรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 กําหนดผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งร้องเรียน
6.2 จัดทําคู่มอื ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6.3 จัดประชุมให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งร้องเรียนเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
และดําเนินการแก้ไขปญั หาเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้รบั จากชองทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็ นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขัน้ ตอนในการดําเนินงานเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดินให้ผรู้ บั บริการ ผูม้ สี ่วนได้เสียคู่สญ
ั ญาประชาชนทัวไปหน่
่
วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขัน้ ตอนดังกลาวได้ตรงกับความ
ต้องการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนดําเนินการจัดการเรือ่ งร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดินตามคู่มอื ดําเนินการเรือ่ งร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินโดยปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วของอย่างถูกต้อง

-46(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-47มิ ติที่ 3 การส่งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการตามอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ทุก
ขัน้ ตอน
3.1.1 จัดให้มศี นู ย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินให้ม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัตใิ ห้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่
ทําการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานทีท่ จ่ี ดั เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ
ดังนัน้ เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
จึงได้ให้มสี ถานทีส่ ําหรับประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารซึง่ ได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝา่ ยประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด เป็นผูร้ บั ผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีป่ ระชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรูส้ ทิ ธิและหน้าทีข่ องตนอย่างเต็มทีใ่ นการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สทิ ธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็ นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิม่ ช่องทางให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดิน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน จํานวน 1 แห่ง
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 มีการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารและจัดสถานทีใ่ ห้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูล
6.2 มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั ผิดชอบเป็ นปญั จุบนั
6.3 มีการจัดว่างเอกสารข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราค่ากลาง รายงานผลการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับทีก่ ําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการทีก่ ําหนด

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ าม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทัวไป
่
6.7 มีการจัดเก็บสถิตผิ มู้ ารับบริการและสรุปผลเสนอผูบ้ ริหาร

-487. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
จํานวนศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-493.1.2 มีการเผยแพรข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ การเงิ น
การจัดหาพัสดุ การคานวณราค่ากลาง รายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการที่
กฎหมาย
ระเบียบกฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรข้อมูลข่าวสารทีส่ าํ คัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ ําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจึงได้จดั ทํามาตรการ “เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ าํ คัญและ
หลากหลาย” ขึน้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการตามอํานาจหน้าทีแ่ ละเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน ได้งา่ ยและสะดวกมากขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มกี ารเผยแพรข้อมูลข่าวสารทีส่ ําคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มกี ารเผยแพรข้อมูลข่าวสารทีห่ ลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีขอ้ มูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพืน้ ที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึน้ ไป
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
พืน้ ทีท่ งั ้ ในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
จัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิน่

- งบประมาณรายจายประจําปี
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราค่า/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-508. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10.ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
จํานวนข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-513.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ ราชการที่เป็ นประโยชน์ กบั การ
มีส่วนรวมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มชี อ่ งทางทีป่ ระชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังดิน”
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มกี ารเผยแพรข้อมูลทีส่ ําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กรอํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ขอ้ มูลที่
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางทีห่ ลากหลาย เพื่อให้การเผยแพรข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ทีท่ ําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ขอ้ มูลทางสื่อสิง่ พิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการตามอํานาจหน้าทีแ่ ละเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้งา่ ยและสะดวกมากขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มชี ่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่ วยงานทีห่ ลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
3.3 เพื่อให้มชี ่องทางในการรับเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ ข้าถึงประชาชนได้งา่ ย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพรข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
พืน้ ทีท่ งั ้ ในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
จัดให้มแี ละเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ ป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมูบ่ า้ น
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการประจําและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว

- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ทีม่ ขี อ้ มูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-529. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10.ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
จํานวนช่องทางในการเผยแพรข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-533.2 การรับฟังความคิ ดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิ ดเห็นของประชาชน ในการดาเนิ นกิ จการตามอานาจหน้ าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยเฉพาะการดาเนิ นกิ จการที่จะมีผลกระทบต่ อความเป็ นอยู่ และ
สุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่ น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วของในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมูบ่ า้ น/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นําแผนชุมชนสู่การปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้ดาํ เนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสีป่ ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินประจําปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถดั ไปสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจึงได้จดั ให้ม ี
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี พ.ศ. 2561 ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิน่
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก่ไขปญั หาของผูน้ ําชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสีป่ ีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
3.4 เพื่อรับทราบปญั หาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้รวมกระบวนการ ร่วมคิด รวมทํา ร่วมแก่ปญั หา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบตั ริ าชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานชุมชน และจัดให้มปี ระชุมเวทีประชาคม จํานวน 10 ชุมชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดิน สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึง่ แผนงานของชุมชน เพื่อนํามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสีป่ ี ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 เสนอข้ออนุมตั โิ ครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจ้ ดั เก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
6.4 จัดประชุมชีแ้ จ้งทําความเข้าใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผูน้ ําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางทีก่ ําหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
-546.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผบู้ ริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มกี ารพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 10 ชุมชน ระหว่าง
เดือนมีนาคม –เมษายน 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
3,000 บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
1. มีขอ้ มูลพืน้ ฐานชุมชนทีไ่ ด้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิน่
2. ได้รบั ทราบปญั หาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสีป่ ้ องค์การบริหารส่วนตําบล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรวมกันแก่ไขปญั หาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบตั ริ าชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียน/ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-553.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รบั เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน เป็นส่วนงานทีม่ อี ํานาจหน้าทีโ่ ดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึง่ มุ่งเน้นการ
บริการให้ประชาชนอยูใ่ นสภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ เี อือ้ ต่อการดํารงชีวติ ได้อย่างปกติสุข ดังนัน้ เมือ่ มีกรณีการ
แจ้งเรือ่ งราวหรือร้องทุกข์อนั มีลกั ษณะทีเ่ กี่ยวของกับสภาพสิง่ แวดล้อมทีม่ เี หตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิน่
เหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมจึงมีหน้าทีเ่ ร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รําคาญนัน้ เพื่อแก้ไขปญั หาให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปญั หาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปญั หาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ เี สมอ
3.3 เพื่อเป็นการกําหนดขัน้ ตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
รับแจ้งเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์เกีย่ วกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพืน้ ทีอ่ งค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดิน
5. วิธดี าํ เนินการ
5.1 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ เจ้าหน้าที่ ผูร้ บั ผิด ชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุ เดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในสํานักปลัด)
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรือ่ งผ่านศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
5.4 ดําเนินการออกตรวจพืน้ ทีเ่ รือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรือ่ งเสนอต่อคณะผูบ้ ริหารพิจารณาสัง่
การเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง เพื่อแก้ไขปญั หาตามความจําเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบตั งิ านให้ผรู้ อ้ งทราบ 15 วัน นับแต่วนั รับแจ้ง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ให้บริการในวั น เวลาราชการวั นจันทร์ – วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุค
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
9. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์

9.1 มีสถิตจิ าํ นวนเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็ นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูร่ วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
9.2 สามารถดําเนินการแก่ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรือ่ งทีป่ ระชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 ออกตรวจพืน้ ทีแ่ ละแจ้งผลการดําเนินการให้ผูร้ อ้ งเรียนทราบภายใน 15 วัน
-56(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ

(นายวงสวัส คําฟกั )
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน

(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-573.3 การส่งเสริ มให้ ประชาชนมีส่วนร่วมบริ หารกิ จการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
3.3.1 ดาเนิ นการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ดิน
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มอี งค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในรูปของคณะกรรมการ
ดังนัน้ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินขึน้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้ม ี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
และแผนพัฒนาสีป่ ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาทีป่ ระชาคม
องค์การบริหารส่วนตําบล
วังดินและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแ้ ทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินบางตําแหน่งในปญั จุ
บันจะครบว่าระการดํารงตําแหน่ง 2 ปีตามทีร่ ะเบียบฯ กําหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2558 หมวด 1
องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ทีก่ ําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินมีคณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดินเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
วังดินและร่างแผนพัฒนาสีป่ ี องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดินความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต

-58(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียน/ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-593.3.2 ดาเนิ นการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้ดําเนินการตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปีใน
ด้านการจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน
(ประชาคม) ให้มสี ่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธผี ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบล
วังดินอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธผี ่านการประชาคม) ให้มสี ่วนร่วมอย่างแข็ง
ขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนันคื
่ อได้ทําหน้าทีอ่ ย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบ่ า้ นทัง้ 10 หมูบา้ น
5. วิธกี ารดําเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มสี ่วนรวมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
วังดินอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้มกี ฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกีย่ วของกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตวั แทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็ นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
9. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดิน
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าทีแ่ ละบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิน่ ของตนเอง
(ลงชื่อ)
ผูเ้ ขียนโครงการ
(นางสาวศาธิตา รบชนะชัย)
เจ้าพนักงานพัสดุชาํ นาญงาน

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสายฝน กาญจน์แก้ว)
ผูอ้ ํานวยการกองคลัง
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(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-613.3.3 ดาเนิ นการให้ ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบ และการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ขี ององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
ตามแนวทางและวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ขี ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ สอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.
2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4. การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ดังนัน้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบ่ า้ น
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ขี ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
4. เป้าหมาย
ผูแ้ ทนชุมชน ผูแ้ ทนสภาท้องถิน่ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูแ้ ทนพนักงานส่วนตําบล
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ในองค์การบริหารส่วนตํ าบลวังดินตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผบู้ ริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดิน หรือโครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ดินมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียน/ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-63มิ ติที่ 4 การเสริ มสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่ น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น
กาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผ้กู ากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทีไ่ ด้กําหนดไว้ รายงานต่อผูก้ ํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิน้ ปีงบประมาณ
ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบตั ถิ ูกต้องและเป็นไปตามทีร่ ะเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
จึงได้มกี ารจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เป็นประจําทุก
ปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
ทราบตามแบบทีร่ ะเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้ ํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกําหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผูบ้ ริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผูบ้ ริหาร พรอมจัดส่ง
รายงานให้ผกู้ ํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-6410. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสีย่ งต่อการปฏิบตั งิ าน
3. เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียน/ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-654.1.2 มีการติ ดตามประเมิ นระบบควบคุมภายใน โดยดาเนิ นการให้ มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือ บริ หาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครือ่ งมือในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูก้ ํากับดูแลอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิน้
ปีงบประมาณ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุ สมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
การใช้ทรัพยากร ซึง่ รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สนิ การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการ
รัวไหล
่
การสิน้ เปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้าน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสีย่ งทีม่ หี รือคาดว่าจะมีและจัดให้มกี จิ กรรม
การควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิด พลาดทีอ่ าจเกิด ขึน้
และให้สามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสีย่ งไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสีย่ ง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัวไหล
่
การ
สิน้ เปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสีย่ ง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
กํากับดูแลภายในเวลาทีก่ ําหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งในส่วนทีร่ บั ผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งภายในเวลาทีก่ ําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนยอย)

-666.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)พร้อมปญั หาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสีย่ งของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผูก้ ํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิน้ ปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
กํากับดูแลภายในเวลาทีก่ ําหนด

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียน/ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-674.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิ บตั ิ หรือการบริ หารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนิ นการได้
4.2.1 ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริ หารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกีย่ วกับ
การบรรจุแต่งตัง้ การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็ นกระบวนการเกีย่ วกับบุคคลถือว่าเป็นสิง่ สําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกําหนดหน้าทีข่ องงานเป็นเรือ่ งๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบตั งิ านในองค์กรหรือหน่ วยงานเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบตั งิ านบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมันในหลั
่
กคุณธรรม
ในเรือ่ งการบรรจุ แต่งตัง้ การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขัน้ เงินเดือน โดยถือปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการโดยเคร่
่
งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ดินเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็ นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับการบรรจุแต่งตัง้
การโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีม่ กี ารดําเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธกี ารดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับการบรรจุแต่งตัง้ การโอน ย้าย
- แต่งตัง้ กรรมการจากภาคประชาชนให้มสี ่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตัง้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วของอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุ แต่งตัง้ ได้มกี ารประชาสั มพันธ์ไปยั ง หน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น
รวม
ถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บา้ น
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ทบ่ี อร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
- ในการบรรจุแต่งตัง้ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็ นกรรมการรวมถึงมีการ
แต่งตัง้ ประชาชนเพื่อตรวจสอบขัน้ ตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตัง้
- การบรรจุแต่งตัง้ จะต้องได้รบั การตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสังการบรรจุ
่
แต่งตัง้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจะออกคําสังแต่
่ งตัง้ ได้ตอ้ งไม่ก่อน
วันทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลวังดินรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อน
ระดับ/เลื่อนตําแหน่ ง
-68- แต่งตัง้ กรรมการจากภาคประชาชนให้มสี ่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ ง องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสังการข้
่
อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตทิ ราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผูม้ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบา้ น และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
- มีขนั ้ ตอนการตรวจสอบคุณสมบัตผิ ขู้ อ้ รับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้ารวมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน
- ผูข้ อ้ รับการประเมินสามารถซักถามข้อส่งสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการทีต่ นเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รบั การตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสังการเลื
่
่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจะออกคําสัง่
แต่งตัง้ ได้ตอ้ งไม่ก่อนวันทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลวังดินรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
- แต่งตัง้ กรรมการจากภาคประชาชนให้มสี ่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้ดาํ เนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ
่
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบตั งิ าน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั งิ านและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุตธิ รรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั งิ าน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน ความสามารถและความอุตสาหะ
การรักษาวินยั การปฏิบตั ติ นเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พรอมเปิดโอกาสให้ซกั ถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินทีไ่ ม่เป็ นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินออกคําสังการเลื
่
่อนขัน้ เงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขัน้ เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทัวกั
่ น
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4ป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
-6910. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ดั
กําหนดเป็นระดับขัน้ ของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขัน้ ตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน และมีแนวทางในการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ เปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวได้

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-704.2.2 ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริ หารงบประมาณ การรับ-จายเงิ น
การหา
ประโยชน์ จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จายเงินให้ประชาชนได้รบั ทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
การปฏิบตั งิ านด้านการคลังเป็นการทํางานทีต่ อ้ งอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสังการ
่ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวธิ กี ารทํางานต้องอยูใ่ นกรอบ และต้องมีระบบการบริการทีร่ วดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผูร้ บั บริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากทีส่ ุดถูกต้องทัง้ ระเบียบกฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มขี อ้ ผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบตั เิ สริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบตั งิ าน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รปั ชันมี
่ การทํางานมี
กระบวนการทีโ่ ปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังทีเ่ ปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุมค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบตั งิ านถูกต้องตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทํางานขององค์กรให้มคี วามโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลวังดิน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธดี าํ เนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลวังดินภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กําหนด เพื่อนําเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
ทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2561 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

10.ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนในพืน้ ทีห่ รือผูร้ บั บริการ

-71(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ

(นางภรนิพา จันทร์คาํ )
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสายฝน กาญจน์แก้ว)
ผูอ้ ํานวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-724.2.3 ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจึงได้ดาํ เนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกําหนดให้มกี ารจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการรวมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขัน้ ตอน ซึง่ หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รบั
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรูก้ ารบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบตั จิ ริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึน้ เพื่อกระตุ้นการปรับเปลีย่ นสู่การบริหารราชการทีเ่ ปิดเผย โปร่งใส เน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็ นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุ นให้ตวั แทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดิน
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านทีเ่ กีย่ วของกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุมค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้ารวมเป็น
คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มกี ารแต่งตัง้ ให้ม ี
ผูแ้ ทนชุมชนเข้าร่วมเป็ นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินให้ความสําคัญในการมีตวั แทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ตอ้ งร่วมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซือ้ จัดจ้างทุกครัง้ เพื่อให้
เจ้าหน้าทีแ่ ละตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
-7310. ผลลัพธ์
การจัดซือ้ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน มีความโปร่งใส โดยมีตวั แทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไม่เกิดปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชัน่

(ลงชื่อ)
ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวศาธิตา รบชนะชัย)
เจ้าพนักงานพัสดุชาํ นาญงาน

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสายฝน กาญจน์แก้ว)
ผูอ้ ํานวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-744.3 การส่งเสริ มบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่ น
4.3.1 ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพสมาชิ กสภาท้องถิ่ นให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรูด้ า้ นระเบียบ กฎหมายท้องถิน่ ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาท้องถิน่
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ เงือ่ นไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีส่ มาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้รบั การเลือกตัง้ มาจากประชาชนต้องรูแ้ ละ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นประจําไม่ได้เกิดจากเรือ่ ง
ขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ เงือ่ นไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีม่ กั มีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมเสนอเท่านัน้ หากแต่เกิดจากความรูค้ วาม
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วของอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ โดยเฉพาะผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต้องตกเป็นผูก้ ระทําผิดกฎหมาย กอให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และทําให้การแก้ไขปญั หาของประชาชนหรือการพัฒนา
ท้องถิน่ ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องล่าช้า เพราะ
ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปญั หาดังกล่าวข้างตน จึงจําเป็ นทีส่ มาชิกสภา
ท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสัง่ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีส่ าํ คัญ
และเกีย่ วของกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ไม่ตอ้ งเสีย่ งกับการกระทําผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนัน้ เพื่อให้ผบู้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน เพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สนิ มีความรูค้ วามเข้าใจมิให้ดาํ เนินกิจการทีเ่ ป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูค้ วามเข้าใจแนวทางการปฏิบตั สิ าํ หรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรือ่ งการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้
จัดทําโครงการอบรมให้ความรูด้ า้ นระเบียบ กฎหมายท้องถิน่ ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาท้องถิน่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผบู้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน เพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผบู้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สนิ
3.3 เพื่อให้ผบู้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินมีความรูค้ วามเข้าใจมิให้ดาํ เนิน
กิจการทีเ่ ป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3.4 เพื่อให้ผบู้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินมีความรูค้ วามเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบตั สิ าํ หรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเรือ่ งการทรัพยสินหรือประโยชน์อ่นื ใดของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตาม
มาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ดิน จํานวน 17 คน รวม 21 คน
-755. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานทีใ่ ห้แก่ผบู้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรูโ้ ดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
5,000 บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
10.1 ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินได้เพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547
10.2 ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการยืน่
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สนิ
10.3 ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินมีความรูค้ วามเข้าใจมิให้ดาํ เนิน
กิจการทีเ่ ป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินมีความรูค้ วามเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบตั สิ าํ หรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเรือ่ งการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

-76(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-774.3.2 ส่งเสริ มสมาชิ กสภาท้องถิ่ นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หารตาม
กระบวนการ และวิ ธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝกั ใฝ่ ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกีย่ วของกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรท้องถิน่ อันได้แก่ ฝา่ ยบริหารและฝา่ ยสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ฝา่ ยขาราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บุคลากรเหลานี้
มีบทบาทและต้องทําหน้าทีข่ องตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนรวมโดย
ให้มกี ระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มกี ารกระจายอํานาจการตัดสินใจ และ
แก้ไขปญั หาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่าง
ฝา่ ยสภากับฝ่ายบริหาร และทีส่ าํ คัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปญั หา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านขององค์การบริหารส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิน่ เกีย่ วกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ าน จึงได้ดาํ เนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภาท้องถิน่ ใน
เรือ่ งต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิน่ มีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบตั งิ าน และ
การมีส่วนร่วมในการทํางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน จํานวน 17 คน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินงาน
6.1 แต่งตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการรวมในการปฏิบตั งิ านในเรือ่ ง
ต่างๆ เช่น
- แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุตธิ รรมจังหวัด จํานวน 2 คน
- แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก จํานวน 17 คน
- แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 1 ศูนย์ รวม 2 คน
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เข้ารวมปฏิบตั หิ น้าทีน่ ําข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านในส่วนทีป่ ระชาชนได้รบั
ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
-7810. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติทด่ี ี

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียน/ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-794.4 เสริ มพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริ ต
4.4.1 ส่งเสริ มให้มีการดาเนิ นการเฝ้ าระวังการทุจริ ต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
ปญั หาการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็ นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและรวมกันแก้ไขจัดการปญั หา โดยการเข้าไปมีส่วนรวมเป็นเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชันและมี
่
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญั หาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตําบลวังดิน
5. พืน้ ทีด่ ําเนินการ
ตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินการ
6.1 ข้ออนุมตั จิ ดั ทําป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณพืน้ ทีต่ ําบลวังดิน
6.3 จัดเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผูบ้ ริหารพิจารณาสังการ
่
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การร้องเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
1,000 บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
10.1 จํานวนเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
10.2 นําเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก่ไข

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียน/ผูเ้ สนอโครงการ

(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

-80(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

-814.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่ อต้านการทุจริ ต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 แก่ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจหน้าทีท่ ต่ี อ้ งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิ ี
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และให้คาํ นึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนัน้ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตซึง่ มุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปญั หาเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่
สามารถเกิดขึน้ ได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิน่ จนถึงระดับชาติซง่ึ องค์การบริหารส่วนตําบล
วังดิน มีภารกิจหน้าทีใ่ นการบริหารราชการท้องถิน่ ให้มคี วามก้าวหน้าเจริญรุง่ เรือง โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทัวไปในการรวมกั
่
นพัฒนาท้องถิน่ ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีเศรษฐกิจทีด่ ใี นท้องถิน่ ดังนัน้ การทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะพัฒนาให้เจริญกาว
หน้าได้นนั ้ จําเป็ นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการรวมกันพัฒนาท้องถิน่ ในการนี้ การมีเครือขายที่
ดีทค่ี อยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาท้องถิน่ จึงเป็นสิง่ จําเป็นโดยเฉพาะเครือขายด้านการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ เป็ นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้ม ี
ส่วนรวมในการเป็นเครือข่ายรวมกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินในการรวมคิด รวมพิ จารณา รวมตัด
สินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในท้
่ องถิน่
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็ นสิง่ จําเป็น จึงได้
จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือขายด้านการป้องกันการทุจริตขึน้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มคี วามเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนํา แนวรวมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิน่
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้กบั ทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญั หาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล
วังดินเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
5. สถานทีด่ ําเนินการ
ในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
6. วิธดี าํ เนินงาน
1. แต่งตัง้ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเป็นเครือขายด้าน
การป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแหงบริเวณใกล
เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้ารวมเป็ นเครือขาย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ มีส่วนรวมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดินในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุ นและอํานวยความสะดวกให้กบั เครือข่ายในการรวมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
-825. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) รวมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลวังดินกับบุคคลองค์กรส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ์
1. ทําให้เกิดแก่นนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิน่
2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกีย่ วกับปญั หาการทุจริต
3. ทําให้เกิดความร่วมมือรวมใจในการป้องกันการทุจริตในพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสนอง กาญจน์แก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุรชัย ฉลอม)
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

(นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

คานา
การทุจริตในระดับท้องถิน่ พบว่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิน่ ได้แก่
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวตั ถุประสงค์
สําคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึน้ มีประสิทธิภาพ
มากขึน้
แต่ในทางปฏิบตั ทิ ําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิน่ เพิม่ มากยิง่ ขึน้ เช่นเดียวกันและสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและการทุจริต โดยให้ยดึ ถือตามแนวทางคู่มอื การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการ
ทุจริต (Action Plan) นัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังดินจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนแผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
การทุจริต ขึน้

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี (2561-2564)
มิตทิ ่ี 1 การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
มิตทิ ่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิตทิ ่ี 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิตทิ ่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการของอบต.
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ
มิตทิ ่ี 1 การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
มิตทิ ่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิตทิ ่ี 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิตทิ ่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการของอบต.

หน้า
1
5
5
6
8
9
10
10
20
47
63

คําสังองค์
่ การบริหารส่วนตําบลวังดิน
ที่ 206 /๒๕60
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน
……………………………..
ด้วยสํานักงาน ป.ป.ช. ได้มกี ารหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) ไปสู่การปฏิบตั ซิ ง่ึ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณษแล้วเห็ฯว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯยุทธศาสตร์
ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ่อต้านการทุจริต”เกิดผลเป็นรูปธรรมจึงให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อจัดส่งให้สาํ นักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดินเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวตั ถุประสงค์จงึ แต่งตัง้ คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดินดังนี้
1. นายเฟิน ฤกษ์ดี
รองนายก อบต.วังดิน
ประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ แข่งขัน
ปลัด อบต.วังดิน
กรรมการ
3. นางสายฝน กาญจน์แก้ว ผูอ้ ํานวยการกองคลัง
กรรมการ
4. นายสุรชัย โชคบัณฑิต
ผูอ้ ํานวยการกองช่าง
กรรมการ
5. นายสุรชัย ฉลอม
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
กรรมการ
6. นายสนอง กาญจน์แก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะทํางานมีหน้าทีด่ งั นี้
1) ศึกษาวิเคราะห์ทําความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการ
ทุจริต
2) วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
3) กํากับดูแลให้มกี ารดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
4) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
ป้องกันการทุจริต
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 เป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60

( นายวิรตั น์ อ้วนสอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน

