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จัดโดย องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่

๒

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริ ตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทา
ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒)สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓)สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
๕)สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
๗)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการ
ทุจริต

๓
๒) สิ่งจูงใจ เป็น ที่ยอมรับ ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็ นเครื่ องวัดความดีของคน แต่ในปั จ จุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลั วบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
๒.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับต้น ๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(Corruption Perception Index – CPI)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ –
๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี

๔
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศทีม่ ีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการ
ทุจ ริ ต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคีภ ายใต้อนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ( United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง คณะกรรมการปู องกัน ปราบปรามการทุ จริ ตแห่ ง ชาติไ ด้ จัด ทายุท ธศาสตร์ช าติ ว่ าด้ ว ยการปูอ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ ทา
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้
ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๕๐ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่า งจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ ตาแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

๕
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการ
ฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ รวมถึงประชาชนในตาบล
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพ็กใหญ่

๔.เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัย ในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่ สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่

๖
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็ก
ใหญ่ ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่รวมถึง
ประชาชนในตาบล มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจ ริ ต(Anti-Corruption) จากการปลู กฝั งหลั กคุณธรรม จริ ยธรรม หลั กธรรมาภิบาล รวมถึงหลั กเศรษฐกิ จ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
๕) องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี

๗

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

๑.๑ การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่นและ
ฝุายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ด้วยการปฏิบัติราชการให้
เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
(๑) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ด้วยความประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
(๑) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง
(๒)โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับเด็ก และ
เยาวชน
ด้วยการไม่กระทาให้เกิด
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์/ผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๑) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบั
บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) มาตรการ “ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of
Interest”
ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
๑) โครงการเด็กและ
เยาวชนอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 ในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑) โครงการอบรมและ
ส่งเสริมการผลิตน้้าหมัก
ชีวภาพ
๒) โครงการอบรมและ
ส่งเสริมการปลูกผัก

ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
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๑๐๐,๐๐๐
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๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หมาย
เหตุ

๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ปลอดภัยจากสารพิษ
๓) โครงการอบรมการเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า

๑.๓ การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

มิติที่ ๑
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ในความซื่อสัตย์สุจริต
๑) โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
ให้มีจิตสาธารณะ
๑) โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น
๑กิจกรรม
รวม
๙ โครงการ
๒.๑ แสดงเจตจานงทาง ๑) กิจกรรมประกาศ
การเมืองในการต่อต้าน เจตจานงต่อต้านการทุจริต
การทุจริตของผู้บริหาร ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒ มาตรการสร้าง
สร้างความโปร่งในในการ
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ปฏิบัติราชการ
ตามหลักคุณธรรม
๑) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
๒) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
๓) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารการเงินงบประมาณ
การจัดหาพัสดุฯโดยยึดถือ
ตามกฎหมาย ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
๑) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”

ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
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๐

๐

๐

๐

๐

๐

หมาย
เหตุ

๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๒) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ”
๓) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
๔) โครงการอบรม
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
อบต.

๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
๑) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
๒) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”
จัดทาแผนภูมิ ขั้นตอน
ระยะเวลา ดาเนินการ
บริการประชาชน เปิดเผย
ณ ที่ทาการและในระบบ
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
๒) กิจกรรมลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ
มีการกระจายอานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
การอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือ

ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)
๐

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
๐

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
๐

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
๐

๐

๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

หมาย
เหตุ

๑๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ดาเนินการอื่นใดของผู้มี
อานาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑) มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
๒) มาตรการมอบอานาจ
ของนายก อบต.
๓) มาตรการการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.
ปลัด อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
หน่วยงาน/บุคคลในการ ความช่วยเหลือกิจการ
ดาเนินกิจการการ
สาธารณะของท้องถิ่น
ประพฤติปฏิบัติตนให้
๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
เป็นที่ประจักษ์
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕มาตรการจัดการใน ดาเนินการให้มีข้อตกลง
กรณีได้ทราบหรือ
ระหว่างบุคลากรในองค์กร
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
พบการทุจริต
ความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
การบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๑) มาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”
๒) กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเพ็กใหญ่”
มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการจังหวัด
อาเภอที่ได้ดาเนินการตาม

ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

หมาย
เหตุ

๑๑

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
อานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑)กิจกรรม ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เพ็กใหญ่
๒) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
๓) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”

ดาเนินการให้มีเจ้าที่ที่
รับผิดชอบดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคล
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๑) มาตรการ “ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเพ็กใหญ่วา่ ทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”
มิติที่ ๒
๓. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

รวม

๑๐ มาตรการ ๑๒กิจกรรม

๑ โครงการ
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ที่เป็นการอานวยความ ด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
สะดวกแก่ประชาชนได้มี ราชการ

ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

21,000

21,000

21,000

21,000

หมาย
เหตุ

๑๒

มิติ

ภารกิจตามมิติ
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๑) โครงการปรับปรุงหรือ
พัฒนาเว็ปไซต์ อบต.การ
เช่าเว๊บไซต์
๒) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๓) อบรมให้ความรู้ แก่
พนักงานส่วนตาบลและ
ประชาชนทั่วไป เรื่อง
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคล การบริการ
งบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคา
กลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธกี ารที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้

๑) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และ
การรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”
มีการปิดประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่เป็นประโยชน์กบั การมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน
๑) โครงการจัดทาวารสาร
อบต. รายงานผลการ

ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)
๕,๐๐๐

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
๕,๐๐๐

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
๕,๐๐๐

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
๕,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หมาย
เหตุ

๑๓

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร กิจการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ปฏิบัติงานประจาปี
มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการ
ดาเนินกิจการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ดาเนินกิจการทีจ่ ะมีผลกระ
ทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น
๑) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชนและการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน ตาบล
(๒) กิจกรรมการดาเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เพ็กใหญ่
มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/
ร้องทุกได้โดยสะดวก
๑)โครงการ อบต.พบ
ประชาชน
มีรายงานหรือแจ้งเป็น
หลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทราบถึงการได้รับรื่อง
ระยะเวลาและผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
ดาเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนา การจัดทา
งบประมาณ
๑) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

หมาย
เหตุ

๑๔

มิติ

มิติที่ ๓
๔. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๒) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตาบล ประจาปี
๓) กิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน และการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน
ดาเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
๑) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง
ดาเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เพ็กใหญ่
๒ มาตรการ ๘ กิจกรรม
รวม
๔ โครงการ
๔.๑ มีการจัดวางระบบ มีการจัดทาและรายงาน
และรายงานการควบคุม การจัดทาระบบควบคุม
ภายในตามที่
ภายในให้ผกู้ ากับดูแล
คณะกรรมการตรวจเงิน ๑) มาตรการจัดทาแผนการ
แผ่นดินกาหนด
ตรวจสอบภายในประจาปี
ประจาปี
มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน โดย
ดาเนินการให้มีการจัดทา
แผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล
๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๒๔๕,๐๐๐

๒๔๕,๐๐๐

๒๔๕,๐๐๐

๒๔๕,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

หมาย
เหตุ

๑๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ
๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่ น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง
โอน ย้าย ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง
๑) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน
ย้าย
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงบประมาณ
การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ
๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ
ดูแลจัดหาพัสดุ
๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กาหนดไว้
๑) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น
ส่งเสริมสมาชิกสภา

ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

หมาย
เหตุ

๑๖

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ ทุจริต

มิติที่ ๔

รวม
รวมทั้ง ๔ มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธกี ารที่
กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้โดย
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ส่งเสริมให้มีการ
ดาเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
๑) มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน
๒) มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริต
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
๑) กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต
๔ มาตรการ ๖ กิจกรรม
๑๗ มาตรการ
๒๗ กิจกรรม
๑๔ โครงการ

ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

666,000

๖๖๖,๐๐๐

๖๖๖,๐๐๐

๖๖๖,๐๐๐

หมาย
เหตุ

๑๗

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการทางาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการ
ที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้ง
สร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่

๑๘
เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบั บปั จจุบั น ซึ่งได้ว างกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไก
ในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์
แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดีได้ต่อไป
ดัง นั้ น เพื่ อประโยชน์ ใ นการบริ ห ารราชการขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบลเพ็ ก ใหญ่ จึง จั ด ทาโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม
๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร

๑๙
๔. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกาหนดแนวนโยบายไว้หลาย
แหล่งได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า มาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่
กาหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ ลาตรา ๗๘ (๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม
และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

๒๐
แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดการที่ดีระบุไว้ว่า ๘.๑.๓
พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อ
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาประเทศและสร้ างผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้ง จะวางมาตรการส าหรั บ
ประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการพัฒนา
ผลงาน และ ๘.๑๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครั ฐพร้อมทั้งปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวั นที่ ๒๖สิงหาคม๒๕๕๑มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้๕ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่๔การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบ
ให้ ข้ าราชการได้ เรี ย นรู้ และปฏิบั ติตามโดยได้กาหนดแนวทางการส่ ง เสริ มพัฒ นาคุ ณธรรมจริย ธรรมและจรรยา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกลุ่มเปูาหมายด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายและดาเนินการอย่างต่อเนื่องมี
การวัดผลในเชิงรูปธรรม
ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กาหนดนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ได้แก่
ข้อ ๒ การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ข้อ ๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือกิเลศ มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาป ตามหลักของศาสนา
ข้อ ๑๒ คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อ นไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒๖๗ ความว่า การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ได้จัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการทั้งนี้เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม
และประชาชนทั่วไป
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ได้เห็นความสาคัญและความจาเป็นในการนานโยบายเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกาหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล เป็นรูปธรรมซึ่งแนวทาง
หนึ่งที่สาคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
๓. วัตถุประสงค์

๒๑
๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสาคัญ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ที่
บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสาคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใส
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
๓. เพื่อปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับข้าราชการและพนักงานจ้าง
๔. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ ข้ า อบรม น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ มาใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น การท างานให้ มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม
๔. เป้าหมาย
ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
๕. วิธีการดาเนินการ
จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย โดยวิธีการบรรยาย
๖. ระยะเวลาการฝึกอบรม
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๘. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสาคัญ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ที่
บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสาคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใส
๒. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๓. ผู้ เข้ า รั บ การอบรมมี จิ ตส านึ ก และตระหนั ก ถึง ผลเสี ย ของการทุ จริ ต คอรั ป ชั่ น ต่ อ ประเทศชาติ แ ละ
ประชาชน
๔. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ มาใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น การท างานให้ มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม
๑๐. การประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่จะประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบ

โครงการที่ ๒

๒๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็ก และเยาวชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงท้าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
การเป็นอยู่ของบุคคลในหน่วยงานตลอดถึงเด็กและเยาวชน ขาดการอบรม สั่งสอนให้ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษา
ห ลั ก ธ ร ร ม คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงท้าให้เจ้าหน้าที่และเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว ไม่เข้าใจ ขาดความรู้ หลงท้าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ท้าความผิดถึงขั้นถูกลงโทษและถูกจับกุมด้าเนินคดี
ส่งเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ ถูกศาลตัดสินส่งฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเจ้าหน้าที่และเด็กและเยาวชนที่สังกัด
อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยตระหนักถึงความส้าคัญของ
เจ้าหน้าที่และเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และเพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเห็นความส้าคัญของพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจ
เห็นว่าการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท้านองสรภัญญะและการตอบ
ปั ญ หาธรรม บรรยายธรรม ตลอดถึ ง การเข้ า อบรมทั ก ษะการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ปลู ก ฝั ง ให้
เจ้ าหน้ า ที่ และเด็ กและเยาวชนมี จิ ตใจอ่ อ นโยน เยื อกเย็น รู้ จัก บาปบุญ คุ ณโทษ รู้จั กสิ่ งใดควรท้ า ไม่ค วรท้ า
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีมีคุณธรรม น้าไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและน้อมน้าหลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนา มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรม เนื้อหาในบทสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท้านองสรภัญญะ และสามารถน้าหลักธรรมค้าสอนมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง เกิด
ความยุติธรรม มีทัศนคติ ตระหนักในบทบาทหน้าที่และสร้างจิตส้านึกใน คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อไป
3. เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
๔. เป้าหมาย
ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. วิธีการดาเนินการ
จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย โดยวิธีการบรรยาย
๖. ระยะเวลาการฝึกอบรม
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๘. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๓
๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสาคัญ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม
๒. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนาความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
๑๐. การประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่จะประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบ

๒๔

 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้ว ยสถานการณ์หรื อารกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่ ว นตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่ งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้ าที่ล ะความรั บ ผิ ดชอบเพื่อให้ เกิดประโยชน์ส่ ว นตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสี ยต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อนื่ ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้ง
ในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้
หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากร เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการ
ประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลเพ็กใหญ่ เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๒๕
๒. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุ จริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๓. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ มีจิตสานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
๔. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่
ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ กิจกรรม“ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict
of Interest”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออก
จากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

๒๖
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในช่ว งระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
จากสถานการณ์ข้างต้น จาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจ
สาเหตุและปัจจัยที่นาสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นาไปสู่
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น โดยเฉพาะในเรื่ อ งการปลู ก ฝั ง องค์ ค วามรู้ ใ ห้ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส่ วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติ ด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สาคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
บริหารที่ด้อยพัฒนา
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ จึงได้จัดทามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขาดจิตสานึกในหน้าที่ที่จะปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อานาจทางราชการโดยมิชอบในการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อ
สถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็ก
ใหญ่
๒. เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญ อันจะนามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรื อสั มมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ ความรู้ให้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
๒. ออกแบบกิจกรรม
๓. จัดเตรียมเอกสาร
๔. ดาเนินการจัดประชุม
๕. สรุปรายงานการประชุม

๒๗
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest

๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :โครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อาศัยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรม มาตรา ๖๗ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๘
๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๒๔) การจัดการ
การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเพ็ ก ใหญ่ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของเด็ ก และเยาวชน โดยมี
แนวความคิดว่าเด็กและเยาวชน คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สังคมได้กาหนดบทบาทและความคาดหวังว่าจะเป็นบุคลากร
ที่มีวุฒิภาวะพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา เพื่อที่จะนาความรู้ความสามารถต่างๆ
มา
พั ฒ นาประเทศชาติ ใ นอนาคต รวมถึ ง การเป็ น ผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามวุฒิภาวะที่พึงกระทาได้
การจั ด ค่ า ยเด็ ก และเยาวชนอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก รั ก
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ คือ แนวทางในการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตใน
ระยะเวลาหนึ่งร่วมกับเพื่อนๆ โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่
จัดขึ้น มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยการนาเสนอและสะท้อนความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
รวมถึงได้เรียนรู้การอยู่ร่วมผู้อื่น ฝึกฝนการปรับตัว และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติของคนในสังคม ในปี ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่จึงได้จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้มีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
๓.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาบลเพ็กใหญ่
๕. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและปฏิบัติ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๗. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๘. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่

๒๙
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและสร้างจิตสานึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความคิดเกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้มีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
๓. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมและส่งเสริมการผลิตน้าหมักชีวภาพ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
น้้ า หมั ก ชี ว ภาพประกอบด้ ว ยสารอิ น ทรี ย์ ต่ า งๆ หลากหลายชนิ ด เช่ น เอนไซม์ ฮอร์ โ มน และ
ธาตุอาหารต่างๆ เอนไซม์บางชนิดจะท้าหน้าที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุให้เป็นสารอินทรีย์ เป็นอาหารของ จุลินทรีย์เอง
แ ล ะ เ ป็ น อ า ห า ร ข อ ง ต้ น พื ช ฮ อ ร์ โ ม น ห ล า ย ช นิ ด ที่ จุ ลิ น ท รี ย์ ส ร้ า ง ขึ้ น ล้ ว น เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ พื ช
ถ้าให้ในปริมาณเล็กน้อย แต่จะมีโทษถ้าให้ในปริมาณที่เข้มข้นเกินไป ฉะนั้นในการใช้น้าหมักชีวภาพในพืช จ้าเป็นต้องให้
ในอัตราเจือจาง สารอินทรีย์บางชนิด สร้างขึ้นเป็นสารเพิ่มความต้านทานให้แก่พืช ท้าให้พืชมี ความต้านทานต่อโรค
และแมลงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ มีพื้นที่ท้าการเกษตรประมาณ ๑๙,๗๑๑ไร่ มีการใช้ปุ๋ยเคมีไร่ละไม่ต่้ากว่า
50 กิโลกรัม การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างผิดวิธี ใช้ในปริมาณมากและต่อเนื่อง นอกจากจะท้าให้ต้ นทุนการผลิตของเกษตรกร
สูง มีผลท้าให้คุณสมบัติของดินเสื่อมลง ขาดความอุดมสมบูรณ์ โครงสร้างของดินแน่นทึบ (ดินดาน) มีสภาพเป็นกรดสูง
ไม่เหมาะต่อการปลูกพืช ปัญหาต่าง ๆ นี้สามารถแก้ไขได้โดยการใช้น้าหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นอินทรียวัตถุสามารถผลิตได้
ง่าย นอกจากจะใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้บางส่วน เป็นสารอินทรีย์วัตถุปรับปรุงบ้ารุงดินได้ดี ผลผลิตที่ได้มีน้าหนักดี เมล็ด
ข้าวแกร่งและสมบูรณ์ ตลาดต้องการ ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการเกื้อกูลและ
รักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์
๓. วัตถุประสงค์
3.1 สนับสนุนการใช้น้าหมักชีวภาพ เพื่อการผลิตทางการเกษตรสู่เกษตรกร
3.2 สนับสนุนการผลิตพืชที่สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ตามแนวทางการผลิตพืชปลอดภัย
จากสารพิษ
3.3 เพื่อลดต้นทุนการผลิต เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

๓๐
๔. กลุ่มเป้าหมาย
อบรมเกษตรกรตาบลเพ็กใหญ่ ๕๐ คน
๕. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและปฏิบัติ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๗. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต การใช้น้าหมักชีวภาพและการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์

โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พืช ผั กเป็ น พืช อาหารที่คนไทยนิยมน้า มาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาการทั้ง
วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงาม
ไม่มีร่องรอยการท้า ลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงท้า ให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมีปูองกันและก้า จัด
แมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก เพื่อให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อน้า มาบริโภคแล้วอาจได้รับ
อันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกรจึงควรหันมา ท้า การปลูกผัก
ปลอกภัยจากสารพิษ โดยน้า เอาวิธีการปูองกันและก้า จัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เป็นการทดแทนหรือ
ลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ความหมายของผักปลอดภัยจากสารพิษ
ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผลผลิตพืชผักที่ไม่มีสารเคมีปูองกันและก้า จัดศัตรูพืชตกค้างอยู่
หรื อมีตกค้างอยู่ไม่เกินระดับ มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก้า หนดไว้ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับ
ที่ 163 พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 28 เมษายน 2538 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
ข้อดีของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
1. ท้าให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
2. ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีปูองกันและก้า จัดศัตรูพืช
ท้า ให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย

๓๑
3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีปูองกันและก้า จัดศัตรูพืช
4. ลดปริมาณการน้า เข้าสารเคมีปูองกันและก้า จัดศัตรูพืช
5. เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ท้า ให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคา
สูงขึ้น
6. ลดปริมาณสารเคมีปูองกันและก้าจัดศัตรูพืชที่จะปนเปื้อนเข้าไปในอากาศ และน้้า ซึ่งเป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง
วิธีการผลิตผักปลอกภัยจากสารพิษ
ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนั้น จะใช้หลักการปลูกพืชผักโดยการใช้สารเคมีในการผลิตให้น้อยที่สุด
หรือใช้ตามความจ้า เป็นและจะใช้หลัก “การปูองกันและก้า จัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานหรือไอพีเอ็ม ” แทนแต่การที่
จะปูองกันและก้า จัดศัตรูพืชให้ได้ผลนั้นจะต้องเลือกวิธีที่ประหยัดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ปลูกจะต้องเข้าใจ
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สาเหตุการระบาดของศัตรูพืช
1.1 ศัตรูพืชเคลื่อนย้ายจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง ที่มีความเหมาะสมมากกว่า ท้า ให้มีการขยายพันธุ์
และระบาดท้า ความเสียหายเพิ่มขึ้น
1.2 สภาพแวดล้อมและสภาพทางนิเวศน์เปลี่ยนแปลงไปท้า ให้ศัตรูพืชมีการขยายพันธุ์ได้ดีขึ้นเพิ่มจ้านวน
มากขึ้น หรือมีผลต่อการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความต้านทาน และมีประสิทธิภาพในการเข้าท้า ลายมากขึ้น เช่น การก้า
จัดงู ท้า ให้หนูระบาด การใช้สารเคมี ท้า ให้แมลงที่กินแมลงศัตรูพืชตายเป็นต้น
1.3 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท้า ให้ความต้องการผลิตในการ
บริโภคเปลี่ยนไป ท้า ให้ความต้องการผลผลิตในการบริโภคเปลี่ยนไป ท้า ให้ความต้องการผลผลิตที่แตกต่างกันไปตาม
ความต้องการของบริโภค ท้า ให้บางครั้งร่องรอยการท้า ลายของศัตรูพืชเพียงจุดเดียว ก็ถือว่าผลผลิตตกเกรดไม่ได้
มาตรฐาน มีการระบาดของศัตรูพืชได้
2. การควบคุมศัตรูพืชให้ประสบผลสาเร็จ มีหลักการง่ายๆ
2.1 ต้องปูองกันไม่ให้เกิดโรคในแปลงปลูก เช่น การใช้พันธุ์ที่ปราศจากโรคและแมลง การไม่น้า ชิ้นส่วนของ
พืชที่มีโรคแมลงเข้ามาในแปลงปลูก เป็นต้น
2.2 ถ้ามีศัตรูพืชเข้ามาในแปลงปลูกหรือแสดงอาการเป็นโรคแล้ว ต้องยับยั้งการแพร่ระบาด
2.3 และถ้ามีการระบาดแล้วต้องก้า จัดให้หมดไป
อย่างไรก็ตามสาเหตุส้าคัญที่ก่อให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชในแปลงปลูก คือ ตัวเกษตรกรเองที่ละเลยการ
ควบคุมดูแลท้า ให้ศัตรูพืชสะสมในแปลงปลูก จนถึงระดับที่ไม่สามารถควบคุมก้า จัดได้
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อท้าให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
2. เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีปูองกันและก้าจัด
ศัตรูพืช ท้า ให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีปูองกันและก้า จัดศัตรูพืช
4. เพื่อลดปริมาณการน้า เข้าสารเคมีปูองกันและก้า จัดศัตรูพืช
5. เพื่อช่วยให้เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพท้าให้สามารถขายผลผลิต
๔. กลุ่มเป้าหมาย
อบรมเกษตรกรตาบลเพ็กใหญ่ ๕๐ คน

๓๒
๕. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและปฏิบัติ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๗. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
2. เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีปูองกันและก้าจัดศัตรูพืชท้า ให้
เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย
3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีปูองกันและก้า จัดศัตรูพืช
4. ลดปริมาณการน้า เข้าสารเคมีปูองกันและก้า จัดศัตรูพืชได้
5. ช่วยให้เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพท้าให้สามารถขายผลผลิต

โครงการที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางสาคัญที่ช่วยให้สามารถดาเนินชีวิตอยู่ได้ในสภาวะ
เศรษฐกิจอย่างเช่นปัจจุบันนี้ ซึ่งช่วยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้านี้เป็นการให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตอาหารเองได้
ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนเพื่อนาเงินไปใช้จ่ายในส่วนอื่นที่มีความจาเป็นได้ เป็นการนาวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ เกษตรกรได้รับการพัฒนา มีความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม และยังสามารถนาไปประกอบอาชีพ
เป็นรายได้เสริมได้ หากเกษตรกรมีความพร้อมเพียงพอ
การเพาะเห็ดฟางมีข้อดีหลายประการ คือ ให้ผลตอบแทนเร็วภายใน 7-9 วัน สามารถนาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาเพาะเห็ดได้หลากหลาย การเพาะเห็ดฟางในตะกร้ามีข้อดีกว่าการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย คือสามารถเพาะ
ซ้าที่เดิมได้ เนื่องจากวัสดุเพาะไม่ได้สัมผัสกับพื้นดินโดยตรง
๓. วัตถุประสงค์

๓๓
3.1 เพื่อเพื่อให้เกษตรกรและประชาชน น้าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3.2 เพื่อสร้างทักษะทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบ
อาชีพต่อไป
3.3 เพื่อเป็นให้เกษตรกรและประชาชน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
๓.4 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง
๓.5 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
๓.6 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓.7 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรและประชาชนทุกคน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
อบรมเกษตรกรตาบลเพ็กใหญ่ ๕๐ คน
๕. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและปฏิบัติ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๗. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้และความสามารถประกอบเป็นอาชีพเสริม
2. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ลดรายจ่ายในครัวเรือน
5. ช่วยให้เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพท้าให้สามารถขายผลผลิต
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากข้ อ มู ล ของเด็ ก และเยาวชน พบว่ า เด็ ก และเยาวชนในพื้ น ต้ า บล เพ็ ก ใหญ่ ส่ ว นใหญ่
มีปัญหาหลายอย่างที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง บางครั้งอาจจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการผิดๆ

๓๔
ไม่มีการคิดวิธีการแก้ไขปัญหากันอย่างถูกต้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยเริ่มจากการให้ความส้าคัญกับพวก
เขาให้เขาได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ในพื้นที่ต้าบลเพ็กใหญ่ยังขาดกิจกรรม
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ย นรู้ และพั ฒ นาการอย่ างรอบด้ าน ทั้ งด้ านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั งคมและสติ ปั ญญา
ท้าให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนหมดไปกับการดูทีวี เล่นเกม เล่นอินเตอร์เน็ต พูดคุย
โทรศัพท์กับเพื่อน โดยไม่สนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และก็ยังพบว่าเครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน ยังขาดทักษะในการจัด
กิ จ กรรมการพั ฒ นาเด็ ก เยาวชนให้ เ หมาะสมกั บ วั ย เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนเหล่ า นั้ น ให้ ค วามส้ า คั ญ ที่
จะปรึกษาเพื่อน เชื่อเพื่อนมากกว่า เพราะคิดว่าเพื่อนเป็นที่พึ่งได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดความจริงแล้วเมื่อเกิด
ปัญหาคนที่ควรไปขอค้าปรึกษาคือ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเราสามารถให้ค้า ปรึกษาได้ทุก
เรื่อง
เด็ ก และเยาวชนเป็ น วั ย ที่ มี พ ลั ง สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ก้ า ลั ง ส้ า คั ญ ในการพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
เป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส้ า คั ญ ในอนาคตของประเทศ การพั ฒ นาให้ เ ด็ ก และเยาวชนมี ค วามรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และบทบาทของความเป็นพลเมืองที่ดีนั้นเป็นเรื่องส้าคัญ
รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานด้านเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม แกนน้าเด็กและเยาวชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่และ
เป็ น กลไกส้ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมในเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องกลุ่ ม เยาวชนในท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเป็ น
ผู้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมีทั ก ษะการบริห ารจั ด การในการด้ า เนิ น งานพัฒ นาเด็ กและเยาวชน และสามารถ
บูรณาการการท้างานร่วมกับเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ ดังนั้น จึงได้ก้าหนดจัดโครงการ
อบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อพัฒ นาทักษะเครือข่ายภาคประชาชนในการออกแบบกิจกรรมและการบริห ารจัดการ
ในการด้าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อ สนั บ สนุ น ให้ ส ภาเด็ก และเยาวชน/แกนน้า กลุ่ ม เด็ กและเยาวชน มีส่ ว นร่ ว มในการจั ด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนตาบลเพ็กใหญ่
๕. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและปฏิบัติ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๗. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๘. งบประมาณดาเนินการ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ๕๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่

๓๕
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กและเยาวชนมีความรู้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม

 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จ า ก ข้ อ มู ล ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น พ บ ว่ า เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ใ น พื้ น ต้ า บ ล เ พ็ ก ใ ห ญ่ ส่ ว น ใ ห ญ่
มีปัญหาหลายอย่างที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง บางครั้งอาจจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการผิดๆ
ไม่มีการคิดวิธีการแก้ไขปัญหากันอย่างถูกต้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยเริ่มจากการให้ความส้าคัญกับพวก
เขาให้เขาได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ในพื้นที่ต้าบลเพ็กใหญ่ยังขาดกิจกรรม
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ย นรู้ และพั ฒ นาการอย่ างรอบด้ าน ทั้ งด้ านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั งคมและสติ ปั ญญา
ท้าให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนหมดไปกับการดูทีวี เล่นเกม เล่นอินเตอร์เน็ต พูดคุย
โทรศัพท์กับเพื่อน โดยไม่สนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และก็ยังพบว่าเครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน ยังขาดทักษะในการจัด
กิ จ กรรมการพั ฒ นาเด็ ก เยาวชนให้ เ หมาะสมกั บ วั ย เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนเหล่ า นั้ น ให้ ค วามส้ า คั ญ ที่
จะปรึกษาเพื่อน เชื่อเพื่อนมากกว่า เพราะคิดว่าเพื่อนเป็นที่พึ่งได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดความจริงแล้วเมื่อเกิด
ปัญหาคนที่ควรไปขอค้าปรึกษาคือ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเราสามารถให้ค้าปรึกษาได้ทุก
เรื่อง
เด็ ก และเยาวชนเป็ น วั ย ที่ มี พ ลั ง สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ก้ า ลั ง ส้ า คั ญ ในการพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
เป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส้ า คั ญ ในอนาคตของประเทศ การพั ฒ นาให้ เ ด็ ก และเยาวชนมี ค วามรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และบทบาทของความเป็นพลเมืองที่ดี นั้นเป็นเรื่องส้าคัญ
รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานด้านเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม แกนน้าเด็กและเยาวชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่และ
เป็ น กลไกส้ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด กิ จ กร รมในเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องกลุ่ ม เยาวชนในท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเป็ น
ผู้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมีทั ก ษะการบริห ารจั ด การในการด้ า เนิ น งานพัฒ นาเด็ กและเยาวชน และสามารถ

๓๖
บูรณาการการท้างานร่วมกับเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ ดังนั้น จึงได้ก้าหนดจัด โครงการ
อบรมและพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อพัฒ นาทักษะเครือข่ายภาคประชาชนในการออกแบบกิจกรรมและการบริห ารจัดการ
ในการด้าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อ สนั บ สนุ น ให้ ส ภาเด็ก และเยาวชน/แกนน้า กลุ่ ม เด็ กและเยาวชน มีส่ ว นร่ ว มในการจั ด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนตาบลเพ็กใหญ่
๕. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและปฏิบัติ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๗. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๘. งบประมาณดาเนินการ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ๕๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กและเยาวชนมีความรู้มีจิตสานึกที่ดีนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพ็กใหญ่”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ ๓เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย

๓๗
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต้ านทุ จ ริ ต ” มี เ ปู าหมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้รั บ การประเมิ นดั ช นี การรั บรู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน
ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่ วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลั กในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่ าที่จาเป็นตามกรอบ
กฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น ประกอบกั บ มีปั จ จั ย นานั ป การที่ คอยยั่ ว ยวนใจ บั่น ทอนความมี คุณ ธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสั ตย์ สุ จ ริต ของ
คนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก
และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า
แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

๓๘
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ด้วย
การจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๒. มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๓. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๔. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๕. จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๗. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๘. รายงานผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปีจานวน ๑ ฉบับ
๒. ผลลัพธ์

๓๙
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ เป็นบุคลากรที่มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพั ฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อ
นาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๖ ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เ กิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การส่งเสริมการพัฒ นาคุณภาพการบริห ารงานบุคคลให้ มีประสิ ทธิภ าพ เป็นไปตามหลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓. เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
๔. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง
เข้ามาทางาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ จานวน ๑ มาตรการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ

๔๐
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
๔. ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๑ มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
๒. ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ไม่น้อยกว่า ๙๐%
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุ คคลไม่
ต่ากว่าระดับ ๓
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนเพ็กใหญ่
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวก

๔๑
ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมาย
อานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการ
อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้น ตอนการให้ บ ริ การและไม่ส ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๓. เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๔. เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
จานวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย
(๑) นายก มอบหมายให้รองนายก
(๒) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
(๓) ปลัด มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
๒. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
๓. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๔๒
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผลผลิต
- มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
๒. ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
โครงการที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่ องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล
๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ

๔๓
๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพ็กใหญ่ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอมา
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
 สร้ า งความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารการเงิ น งบประมาณ การจัดหาพั สดุ การใช้ป ระโยชน์ใ น
ทรั พย์สิน ของทางราชการ โดยยึด ถือ และปฏิบัติใ ห้เ ป็น ไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่า ง
เคร่งครัด
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้ การบั น ทึกบั ญชี การจั ดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

๔๔
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๕. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๖. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๔๕
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. ผู้อานวยการกองคลัง
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวนงบประมาณ
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
เป็นประโยชน์กับประชาชน
โครงการที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่

๔๖
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ
๒. ปรั บ ปรุ งขั้ น ตอนการรายงานผลการจั ดหาพั ส ดุ โดยมี การตรวจสอบบุค ลากรในหน่ว ยงานถึง ความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๓. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

โครงการที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

๔๗
ด้ว ยปั จ จุ บั น พบว่า การด้า เนิ น การจัด ซื้ อจั ด จ้า งขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยัง มีข้ อ ผิ ด พลาด และ
ข้อบกพร่อง จ้านวนมาก ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุท้องถิ่นฯ / ประกาศ คสช. / กฎหมาย ปปช. และ
หนังสือสั่งการ ด้านพัสดุท้องถิ่น เช่น ประเด็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ
ประจ้ากอง การจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง การก้าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ การจัดท้าราคากลาง การพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคา การแก้ไขสัญญา การบอกเลิกสัญญา การคิดค่าปรับ การริบหลักประกันสัญญา การตรวจรับงานที่ไม่
ถูกต้อง ฯลฯ เป็นเหตุให้ สตง. ตั้งข้อสังเกต ทักท้วง เรียกเงินคืนเอากับเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้า / ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ / ผู้เซ็นต์ผ่านเรื่อง / ผู้บังคับบัญชา / ปลัด / ผู้บริหารท้องถิ่น จึงจ้าเป็นที่บุคลากร
ท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ผู้ที่มักได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผู้เซ็นต์ ผ่านเรื่องผู้บังคับบัญชาจัก
ต้องศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามระเบียบ/กฎเกณฑ์ด้านการพัสดุท้องถิ่น ศึกษา ข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านพัสดุ พร้อมศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ แนวทางการตรวจสอบของ สตง. ในเรื่องการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเงินการคลัง การงบประมาณ การชี้แจง สตง. กระบวนการความรับผิดทางละเมิด และสัดส่วนในความรับผิดของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่จึงได้จัดให้มีโครงการ อบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.
๓. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการพัสดุ
2.เพื่อให้การบริหารงานโครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นไปด้วย ความถูกต้อง โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนต้าบล
4. เพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายก้าหนด
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๒. นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็ก
ใหญ่ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น

๔๘
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ๒๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผลผลิต
- เพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มีความรู้และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ
๒. ผลลัพธ์
- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มีความรู้และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

๔๙

 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดน
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดาเนินการ
ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อ
ระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บริการตามลาดับ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้องค์การบริห ารส่ว นตาบลยังบริห ารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา,
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. วัตถุประสงค์
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
๒. เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน

๕๐
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้า
เพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
๙. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
๒. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่จึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อ
ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ

๕๑
เชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต
สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่จึงมีการนา
เทคโนโลยี มาช่ว ยในการปฏิบั ติงาน เพื่อลดการใช้ดุล ยพินิจของเจ้ าหน้าที่ มีการแสดงขั้ นตอนการให้ บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๒. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
๒. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
๓. จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
๔. จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าสาหรับผู้พิการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

๕๒
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 มี ก ารจั ด ท าแผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารประชาชน
รายละเอียดที่เ กี่ยวข้องในแต่ ล ะขั้น ตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครื อข่า ยสารสนเทศขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก้าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท้าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานการอ้านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

๕๓
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และได้ด้าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่้ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเพ็กใหญ่ จึ งได้จัดท้าโครงการปรับปรุงกระบวนการท้างานหรือลดขั้นตอนการท้างานหรือการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ตามกฎหมายเป็นส้าคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๒. เพื่ออ้านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓. เพือ่ รับฟังและส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๔. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการท้างานขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ให้สั้นลง
๒. ประชาชนในพื้นที่
๓. ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. ผู้บังคับบัญชามอบอ้านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด้าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่

๖. วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส้ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อ้านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
มอบอ้านาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท้าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน้าผลดังกล่าวมาปรับ ปรุงการ
ปฏิบัติราชการ
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผู้บริหารทราบ

๕๔
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/ส้านัก ในองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๔. ท้าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต้าบล เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท้าให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่ว ยงานที่ไม่จ้าเป็น การกระจายอ้านาจตัดสินใจ การ
อ้านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ
รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้าหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่ างน้อยต้องมีหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอ้านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ท้างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับ ใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท้า ให้ เกิดความรวดเร็ว ในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อ้านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในเขตต้าบลเพ็กใหญ่ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๒. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๓. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท้างานของบุคลากรให้ค้านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ

๕๕
๔. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด้าเนินงานได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตต้าบลเพ็กใหญ่ และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดท้าโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. จัดให้มีการประชุมคณะท้างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๓. ด้าเนินการจัดท้ากิจกรรมอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน
- ปรับปรุงแผนผังก้าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
- ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
- จัดท้าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
- จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
- จัดท้า/เตรียมแบบฟอร์มค้าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
- จัดท้าค้าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาท้าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๔. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน้าจุดบกพร่องในการจัดท้า
โครงการมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อไป
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท้างานของบุคลากรค้านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ
๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด้าเนินงาน
ได้

๕๖

 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การมอบหมายอ้านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็น
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส้าคัญ คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถในการที่จะด้าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การด้าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า

๕๗
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ้านาจการตัดสินใจ การอ้านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้ งนี้ต้องมีผู้ รับ ผิ ดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลั กการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริ หารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ภายใต้กรอบอ้านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก้าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
๔. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดท้าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. ด้าเนินการออกค้าสั่งฯ
๓. ส้าเนาค้าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การด้าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ้านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ้านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลจะด้าเนินการในเรื่ องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท้าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ
เกิดขึ้น ได้ ดังนั้ น เพื่อเป็ น การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริห ารส่ ว นต้าบลเพ็กใหญ่ จึงได้ก้าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ้านาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

๕๘
มีการมอบอ้านาจอย่างน้อยจ้านวน ๕ เรื่อง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ้านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
พิจารณา
๒. ออกค้าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมายด้าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด
อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ้านาจหน้าที่ในการจัดท้า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอ้า นาจให้ แก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้ า ที่ ตามกฎหมายอื่ น ที่
ก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนต้าบลมีหน้าที่ต้องท้าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ้านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ้านาจ หรือ มอบหมายอ้านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส้านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท้าให้การ

๕๙
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท้าการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ก้าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ต้อง
เป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ สุ ขของประชาชน โดยใช้ วิธีการบริห ารกิ จการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก้าหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ จของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ้ าเป็ น ประชาชนได้รั บ การอ้า นวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริห ารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้น ตอนการให้ บ ริ การและไม่ส ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
๓. เพื่อเป็นการกระจายอ้านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๔. เพื่อปูองกันการผูกขาดอ้านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต้าแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. เป้าหมาย
จัดท้าค้าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่

๖. วิธีดาเนินการ
๑. ออกค้าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ
๒. จัดท้าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ้านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
๓. จัดท้าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

๖๐
๑. ผลผลิต
- มีค้าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
๒. ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ้านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพื่อเป็ น ขวัญก้าลั งใจให้ บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่ว มเป็นแกนน้าในการส่ งเสริม
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป

๖๑
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จัดท้ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน้าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก้าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด้าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
๓. เพื่อเป็นขวัญและก้าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด้าเนินงานด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต้าบลเพ็กใหญ่
๕. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๒. ประสานก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้มีจิตสาธารณะ
๓. จัดท้าเอกสารผู้ท้าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๔. ด้าเนินการจัดท้ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๕. สรุปผลการจัดท้ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ท้าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ตาบลเพ็กใหญ่ “กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้ารัสชี้แนะแนวทางการด้าเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด้ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท้าการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะ

๖๒
ของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ้าหน่าย ท้าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาก
ขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท้าให้ต้องหันกลับมาท้าการเกษตรเพื่อการ
บริ โ ภคและจ้าหน่ ายในลั กษณะเศรษฐกิจ พอเพียงอีกครั้ง การปลู ก ผั กสวนครัว รั้ว กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็ นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็ กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท้าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส้าคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขาย
เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ได้เห็นความส้าคัญของการส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด้าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล้าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลเพ็กใหญ่ คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพ ยากรน้้า
และต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน้าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้้าต้นทุน
และสถานการณ์ ที่เกี่ ย วข้องเพื่ อเป็ น ตัว อย่ าง ตลอดจนสามารถถ่ ายทอดความรู้เ พื่อ ช่ว ยเหลื อเกษตรกรที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท้ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น วิ ท ยากรประจ้ า ศู น ย์ เ รี ย นรู้ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน้าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการด้าเนินชีวิตอีกด้วย
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร
๔. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ้าต้าบลเพ็กใหญ่
๒. ด้าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๓. มอบใบประกาศนียบัตร
๔. ประชาสัมพันธ์ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.-บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๙. ตัวชี้วัด
๑. ตัว ชี้วัดที่ ๑ ระดับ ความส้ าเร็ จ ของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่ว มโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชด้าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖๓
๒. ตัว ชี้วั ดที่ ๒ ระดับ ความส้ า เร็ จกิจ กรรมถ่า ยทอดให้ ค วามรู้ ของศู นย์เ รีย นรู้ โ ครงการอัน เนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ
๑๐. ผลลัพธ์
๑. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชด้าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และน้ากลับไปด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒. ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต้าบล

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก้าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค้านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวั ฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง

๖๔
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด้าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น้าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้ าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด้าเนินงานก็ตาม
แต่เป็นสิ่งส้าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน้าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่จึงได้จัดท้ามาตรการ “จัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก้าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อ
เป็นการพัฒนาวิธีการด้าเนินงานภายในองค์กรที่จะน้าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานให้
สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ บุ คลากรปฏิบั ติ ร าชการด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จริต มีคุณ ธรรม ตามแนวทางการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๒. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส้านัก/กอง) น้าไปยึดถือและปฏิบัติ
๓. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดท้าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส้านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเพ็กใหญ่”
๒. หลักการและเหตุผล

๖๕
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค้านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ ปฏิบัติงานการมีส่วนร่ วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก้าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก้าหนดมาตรการก้ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท้าความตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก้าหนดให้ส่วน
ราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด้าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริ การ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่ก้าหนด
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จึงได้จัดให้มีการจัดท้าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ กับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ และหัวหน้าส้านักปลัด/ผู้อ้านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท้าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส้านัก/กอง/ฝุาย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก้าหนด
๒. เพื่อให้ หน่ วยงานระดับ ส้านัก/กอง/ฝุ าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส้านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ
๔. เพื่อให้หน่วยงานระดับส้านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
องค์การบริห ารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ได้ท้าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส้านัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การด้าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก้าหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์ การบริหารส่วนต้าบลกับปลัด
องค์การบริหารส่วนต้าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท้างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอ้านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๖๖
๑. ชี้แจงส้านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้การด้าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก้าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก้ากับดูแล
และติดตามผลการด้าเนินงานดังกล่าว
๓. รับ ฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัว ชี้วัด เพื่อให้ การด้าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก้าหนด
๔. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปู าหมายที่ก้าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก้าหนดไว้
๖. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ได้รับ
๕
๔
๓
๒
๑

 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ เนื่องจากเห็นความส้าคัญของ

๖๗
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส้าคัญช่วยให้การด้าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด้าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่ว มมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ้าเภอ) แล้ ว
องค์การบริหารส่วนต้าบล ยังให้ความส้าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ้าปี ได้
มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานผู้ เ บิ ก/หั ว หน้ า หน่ ว ยคลั งมี ห น้า ที่ ให้ ค้ าชี้ แจงและอ้า นวยความสะดวกแก่ เจ้ า หน้ า ที่ข อง
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด้าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จ
สิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด้าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและ
ด้าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด้าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยง
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส้านักงาน ป.ป.ช./ส้านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด้าเนินการตามอ้านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดู แล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ เพื่อความโปร่งใส
และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒. เพือ่ ความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส้านัก/กอง/ฝุาย จัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกส้านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
- ทุกส้านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก้าหนด
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส้านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

๖๘
๒. องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อ้านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ้าเภอก้ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ้านาจหน้าที่ที่ก้าหนดไว้
ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส้านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ส้าคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่

๖. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก้ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะท้างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ้าปี หรือคณะท้างาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากส้านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๖๙
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส้านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
โครงการที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค้าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การด้าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท้างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ้าองค์การบริหารส่วน
ต้าบลเพ็กใหญ่ รวมถึงจัดท้าคู่มือด้าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ขึ้น เพื่อด้าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
๒. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ก้าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๒. จัดท้าคู่มือด้าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด้าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและ
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่

๗๐
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเพ็กใหญ่

 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ โดยมิชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

๗๑
สืบเนื่องจากค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก้าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก้าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่ งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก้าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปู องกัน ปราบปรามการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ เป็นนโยบายส้ าคัญของรัฐ บาล เพื่อให้ การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จึงได้จัดท้ามาตรการการด้าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
ว่าปฏิบัติร าชการตามอ้านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่ว นได้เสียได้ทราบช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท้า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ้านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างจิตส้านึกให้แก่พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลเพ็กใหญ่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแี ละตระหนักถึงความส้าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม
๔. เป้าหมาย
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ด้าเนินการก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ
๓. ก้าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใ ห้ข้อมูล
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด้าเนินการ ภายใน ๕ วัน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ตัวชี้วัด

๗๒
- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. ผลลัพธ์
- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท้างานของเจ้าหน้าที่

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

๗๓
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “โครงการปรับปรุงหรือพัฒนาเว๊บไซต์ อบต.การเช่าเว๊บไซต์
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้ มีข้อมูล ข่าวสารของราชการอย่ างน้ อยตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดู โดยมีเจตนารมณ์ให้
ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่จึงได้
ให้มีสถานที่ส้าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๒. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
เพ็กใหญ่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน ๑ เว็ปไซต์
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
มีบริการอินเตอร์เน็ตส้าหรับให้บริการประชาชนทั่วไปและมี การจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จ้านวน ๕,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่

โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเพ็กใหญ่”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

๗๔
อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด
และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย จึง จัด ท้า ระเบีย บองค์การบริห ารส่ว นต้า บล ว่า ด้ว ยข้อ มูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท้าส้าเนาและการรับรองส้าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต้าบลขึ้น
๒. เพื่อให้ บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จ้าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๓. เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
- ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
- ข้อมูลข่าวสารอื่น
- ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๔. เป้าหมาย
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ้านวน ๑ แห่ง
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
จ้านวน ๑ ชุด
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ เรื่องค่าธรรมเนียมการท้าส้าเนาและการับรองส้าเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จ้านวน ๑ ฉบับ
๔. แบบค้าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ้านวน ๑ ฉบับ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีการดาเนินงานโครงการ
๑. จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
๓. จัดท้าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๔. จั ดท้าร่ างประกาศฯ เรื่ องค่าธรรมเนียมการท้าส้าเนาและการรับรองส้ าเนาข้อมูล ข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๕. จัดท้าร่างแบบค้าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก้าหนด
๗. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

๗๕
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ณ ส้านักงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส้าหรับอ้านวยความสะดวกให้กับประชาชน
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
โครงการที่ที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ ได้ก้าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติอยู่
หลายประการ เช่น หน้าที่ด้าเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามที่กฎหมายก้าหนดในการจัดหาข้ อมูล
ข่าวสารให้ ป ระชาชนที่ขอเป็ น การเฉพาะราย หน้าที่ ต้องแจ้งให้ ผู้ ขอข้อมูล ข่าวสารของราชการทราบ เหตุผ ลที่
หน่ว ยงานมีค้าสั่ งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารส่ วนบุคคล โดยปราศจากความ
ยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย น้ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐน้าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา
รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมทั้งการน้าเรื่องความ
โปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ และเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการ
ต่างๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้องกับความเป็นจริง
รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อ้านาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหาร
บ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้ น เพื่อให้พนักงานส่ว น พนักงานจ้างองค์การบริ ห ารส่ วนต้าบลเพ็กใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ อย่างถูกต้อง และประชาชนในต้าบล ได้รู้
ถึงสิทธิของตน องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จึงได้จัดท้า
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้พนั กงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่ว นต้าบลเพ็กใหญ่ และประชาชนทั่วไป มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐
๒. เพื่อให้พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อให้ ประชาชนทั่ว ไปในต้าบลเพ็กใหญ่ ได้รู้ถึงสิ ทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ.๒๕๔๐
๔. กลุ่มเป้าหมาย

๗๖
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่และประชาชนทั่วไปในต้าบลเพ็กใหญ่
๕. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔
๗. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ และประชาชนทั่วไปในต้าบล มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๒. พนั กงานส่ ว นต้าบล และพนั กงานจ้างองค์การบริห ารส่ว นต้าบลเพ็กใหญ่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง
๓. ประชาชนในต้าบลเพ็กใหญ่ ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐

 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
โครงการที่ ๑

๗๗
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริ ห ารงานราชการในปั จ จุ บั น ภาคประชาชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและมี บ ทบาทอย่ า งมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในต้าบลเพ็กใหญ่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ้าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช้าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง
ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพั นธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส้าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ท้าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการจัดทาวารสาร อบต.รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ

๗๘
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน้าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด้าเนินงานผ่านสื่อ
การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส้าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ้ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้ างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับ
กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต้าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วม
รับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบล จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ
การจัดท้าวารสารเป็นสิ่งส้าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ให้ประชาชนได้รับทราบ
๒. เพื่อสร้างจิตส้านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ๔ .
เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
๕. เพื่อน้าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
๖. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลและประชาชน
๔. เป้าหมาย
จัดท้าวารสาร อบต.รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. เสนออนุมัติโครงการ
๒. ด้าเนินการประชุม
๓. มอบหมายงาน/จัดท้าการร่วมน้าเสนอร่างรูปแบบ
๔. ผลิตสื่อ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นตัวชี้วัด โดยก้าหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลและมีความพึง พอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๗๙

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
โครงการที่ ๑

๘๐
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ตาบล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามมาตรา 16 (1) (15) (16) แห่งพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่จึงจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท้าแผนชุมชน และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ต้าบล ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางการ
พัฒนาของท้องถิ่นในช่วงสี่ปี เพื่อทราบปัญหาที่ส้าคัญของท้องถิ่น เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาตาบล เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการส่งเสริมการจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง
๓.วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นในช่วงสี่ปี
๓.2 เพื่อทบทวนแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ปีต้าบล
๓.3 เพื่อทราบปัญหาที่ส้าคัญของท้องถิ่น
๓.4 เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.5 เพื่อก้าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓.6 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่จ้าเป็นต่อการพัฒนาต้าบล
๓.7 เพื่ออ้านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๔. เป้าหมาย
๔.1 ประชุมผู้น้าหมู่บ้านร่วมกับประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านก้าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔.2 จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อค้นหาปัญหาความต้องการของประชาชน วิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ของ
อบต.เพ็กใหญ่
๔.3 ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน
๔.4 จัดเวทีประชาคมระดับต้าบล (10 % แต่ไม่น้อยกว่า 7 คน/หมู่บ้าน) จ้านวน 110 คน
จ้านวน 1 ครั้ง
๔.6 แผนชุมชน จ้านวน 22 เล่ม
๔.7 แผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.เพ็กใหญ่
๕. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ –พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. จัดท้าหนังสือแจ้งกลุ่มเปูาหมาย
๒. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ
๓. ออกประชาคมหมู่บ้าน ประชุมประชาคมต้าบล เพื่อน้าปัญหาความต้องการจากประชุมประชาคมหมู่บ้าน
จัดล้าดับความส้าคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๘๑
๔. ประเมินผลโครงการ
๗. งบประมาณ
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จ้านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๘. สถานที่ดาเนินการ
หมู่ 1 – ๑๑ และห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหลายฝุาย ล้าดับความส้าคัญ และน้าข้อสรุปประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลเพ็กใหญ่
๒. องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่สามารถน้าแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบล น้าไปสู่การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็น
กรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. สามารถส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนของตนเองและเรี ย นรู้ ขั้ น ตอน
กระบวนการจัดท้าแผนพัฒนาชุมชน
๑๑.การติดตามและประเมินผล
๑. จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วนประชาคมต้าบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบติดตามประเมินผล
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็ก
ใหญ่
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ ในอ้านาจหน้าที่ด้ว ยความรวดเร็ว มีประสิ ทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส้าคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การด้าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็ นการอ้านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริห ารส่ว นต้าบลเพ็กใหญ่ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
ส้าหรับรับเรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน้ามา
เป็นข้อมูลในการท้าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๒. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่กับประชาชนใน
พื้นที่
๔. เป้าหมาย

๘๒
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร้าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ย วข้อง โดยการปฏิบั ติร าชการต้องสามารถให้ บริการได้อย่า งมีคุณภาพ สามารถด้าเนินการแล้ ว เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๕. วิธีดาเนินการ
๑. จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. น้าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ้าเป็นและ
เร่งด่วน
๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้
๑. ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๗๔๓-๔๑๘๐๔๒
๓. ทางเว็บไซต์
๔. ทางไปรษณีย์
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีสถิติจ้านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ้าสัปดาห์/ประจ้าเดือน ท้าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๒. สามารถด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓. แจ้งผลการด้าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการอบต.พบประชาชน

๘๓
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อาศัยพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่ในการพัฒนาต้าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 องค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จึงได้จัดโครงการ อบต. พบประชาชน ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมให้บริการ
ประชาชนเคลื่อนที่นอกสถานที่ภายในต้าบลเพ็กใหญ่ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการของรัฐ เพื่อ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ กับ ประชาชนในต้าบล ทั้งยังอ้านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็ก
ใหญ่ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
๒. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน้ามา
เป็นข้อมูลในการท้าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่กับประชาชนใน
พื้นที่
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
น้าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งหมด
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ก้าหนดให้ออกเคลื่อนที่ ในเขตต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดท้าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
๒. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน้าไปให้บริการแก่ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ทั้งหมด
๔. ก้าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
๖. วิธีด้าเนินการ
- จัดท้าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
- จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
- ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย
- ก้าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
- ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- น้ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ก้าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่เคลื่อนที่

๘๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จ้านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีสถิติจ้านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล เพ็กใหญ่
อย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล และความ
ต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน

 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โครงการที่ ๑

๘๕
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส้าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ้านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด้าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
๒. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน้าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
๓. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด้าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด้าเนินงานของทางราชการ
๔. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท้าการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๙. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
๒. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
โครงการที่ ๑

๘๖
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพ็กใหญ่
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๑ องค์กรจัดท้าแผนพัฒนา ข้อ ๗ - ข้อ ๑๒ ก้าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท้าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล มีองค์กรในการจัดท้าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท้าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ก้าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ มีคณะกรรมการการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

๘๗
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ้านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และ
มีจ้านวนหลายฉบับด้วยกัน ท้าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส้าคัญของการกระจายอ้านาจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ้านาจ องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่จึงได้จัดท้าโครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต้าบลประจ้าปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญของการ
กระจายอ้านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย
๔. เป้าหมาย
ผู้น้าองค์กรประชาชน เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก้านัน ผู้น้าชุมชนแพทย์ประจ้าต้าบล
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๕. วิธีดาเนินการ
๑. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
๒. แต่งตั้งคณะท้างาน
๓. วางแผนก้าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก้าหนดตารางการฝึกอบรม
๔. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. ด้าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก้าหนด
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณ
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส้าคัญของการ
กระจายอ้านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

โครงการที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
ตาบล

๘๘
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามมาตรา 16 (1) (15) (16) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่จึงจัดโครงการส่ งเสริมสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตาบล ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่นในช่วงสี่ปี เพื่อทราบปัญหาที่สาคัญของท้องถิ่น เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นต่อการพัฒนาตาบล
เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนโดยการส่งเสริมการจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ้ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเปูาหมายมี ช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก้าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
๔. เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมผู้บริหาร ก้านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด้าเนินงาน
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน
๓. ด้าเนินการจัดท้าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก้าหนดการ
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑- ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจั ดการกับ ทรัพ ยากรหรื อทุ นในชุมชน ทั้ งทุน บุคคลและทุ นสั ง คมที่ มีอยู่ ได้อ ย่ าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถ
หาแนวร่วมในการท้างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ

๘๙
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ได้ด้าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็ก
ใหญ่ อ ย่ า งแข็ ง ขั น ส้ า หรั บ การท้ า งานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลเพ็ ก ใหญ่ ได้ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ก้าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่ วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต้าบลนั่นคือได้ท้าหน้าที่อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน
๕. วิธีการดาเนินการ
๑. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบล อย่างแข็ง
ขันส้าหรับการท้างานขององค์การบริหารส่วนต้าบล ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก้าหนดให้ภาคประชาสังคม
(ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต้าบล ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมี
ส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิ ดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
๒. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ท้าความ
เข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
ด้าเนินการทุกปีงบประมาณ
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานและตรวจสอบการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
เพ็กใหญ่
๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละบทบาทในการมี ส่ ว นร่ ว มและตรวจสอบการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๙๐
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็ก
ใหญ่
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนต้าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด้าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่ว นต้าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล เพื่อน้าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด้าเนิน
ภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ต่อไป
ดังนั้น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จึงได้จัดท้าโครงการการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบล
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ้านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก้าหนด
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต้าบล
๓. เพื่อด้าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะท้างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดท้าโครงการและขออนุมัติโครงการ
๒. จัดท้าประกาศประชาสัมพันธ์การด้าเนินโครงการ
๓. จั ดท้าค้าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
๔. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท้างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๕. การจัดท้าแผนการด้าเนินงาน
๖. การด้าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด้าเนินงาน
๗. การติดตามและประเมินผล

๙๑
๘. การจัดท้าสรุปรายงานผลการด้าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงด้าเนินการ
แก้ไขต่อไป
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

๙๒

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะช่วยให้การด้าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบล
เพ็กใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด้าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสี ย หายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยั งถือเป็ นส่ ว นประกอบส้ าคัญที่ แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท้าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก้าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน้าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด้าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
ดังนั้น การจัดท้าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ ย วข้อ งจะท้ าให้ ก ารปฏิ บั ติ งานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ าบลเพ็ก ใหญ่ เป็ นไปอย่า งถู กต้ องและเป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้ วยการก้าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔
๒. เพื่อพิสูจ น์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก้าหนด
๔. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๕. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนต้าบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. จัดท้าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ้าเป็นและเหมาะสม โดยค้านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส้าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจ
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่ง และ

๙๓
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่งที่ทางราชการก้าหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
๓. การใช้ทรัพยากรของส้านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด

๙๔
 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส้าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครั ฐ หรื อเอกชนทั้งขนาดเล็ กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่ว ยควบคุมหรือลดความเสี่ ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท้าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก้าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด้าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่
ครอบคลุ มงานทุกด้า นและสามารถสะท้ อนภาพให้ เห็ นเป็น องค์รวมของหน่ว ยงานนั้น ๆ ว่า มีการด้ าเนิน งานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท้าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด้าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการก้าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก้าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก้าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก้าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต้าบล ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จ้าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
๒. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
๔. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะท้าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

๙๕
๕. วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะท้างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก้าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
๒. ประชุมคณะท้างานเพื่อปรั บปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท้างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
๔. รายงานผลการปฏิบั ติงาน ความคิดเห็ น และอุปสรรคต่ างๆ ให้ นายกองค์การบริห ารส่ ว นต้าบลและ
ผู้บริหารทราบ
๖. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/ส้านัก ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การด้าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน้าไปใช้ในการตัดสินใจ
๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก้ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก้าหนดเวลา
๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด้าเนินการแก้ไข
๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท้ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

๙๖

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดาเนินการได้
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก้าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จึงได้ก้าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก้ากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนั งสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม
๒. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน
ย้าย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานครูส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด้าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ได้ด้าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่ว ยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต้าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่ว ยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด้าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง

๙๗
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกค้าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จะออกค้าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต้าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ได้ด้าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต้าแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ต้าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต้าแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต้าแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด้าเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด้าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่ อ นระดั บ /การเลื่ อ นต้ า แหน่ ง จะต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกค้าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต้าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จะออกค้าสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ได้ด้าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดท้าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงิน เดือน มีการน้าข้อมูลมาใช้ป ระกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุ ตสาหะ การรั กษาวินั ย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ออกค้าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน

๙๘
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ตัวชี้วัด
ก้าหนดเป็นระดับขั้นของความส้าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด้าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ
๒. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

๙๙
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท้าใบน้าฝากเป็นรายรับ จัดท้าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส้าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกันต้องมีการด้าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ้าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต
ส่งผลให้การด้าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
๔. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. วิธีการดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๙. ตัวชี้วัด
มีการด้าเนินงานตามวิธีการด้าเนินงานครบทุกขั้นตอน
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต้าบล
เพ็กใหญ่ท้าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่

๑๐๐
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต้าบลเพ็ก ใหญ่ จึ งได้ ด้าเนิ นการส่ ง เสริ มการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน โดยการก้าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การ
บริหารส่วนต้าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส้าคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๒. เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
๔. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
๒. จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก้าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ให้ความส้าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
๓. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)

๑๐๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ผลลัพธ์
การจั ด ซื้อ จั ด จ้ างขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ าบลเพ็ กใหญ่ มีค วามโปร่ ง ใส โดยมีตั ว แทนประชาชนร่ ว ม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

๑๐๒
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส้าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส้าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส้าคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ได้ด้าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน้าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน้ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท้างานให้กั บสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท้างาน
ตามบทบาทและอ้านาจหน้าที่
๒. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
๓. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
๒. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด้าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด้าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส้านัก/กองงานที่รับผิดชอบ
๓. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท้ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๔. ฝุายบริหารงานบุคคลด้าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ ทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)

๑๐๓
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ผลลัพธ์
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท้างานตามบทบาทและอ้านาจหน้าที่
๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท้างานใหม่ๆ
๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๑๑. ตัวชี้วัด
จ้านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่

๑๐๔
 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
โครงการที่ที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท้าหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ้านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต้าบลและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ้านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส้าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ เล็งเห็นถึงความส้าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน จึงได้ด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็น
การส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการใช้ อ้ า นาจหรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ กิ ด ความสมดุ ล ในการ
บริหารงาน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ท้างาน
๒. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
๓. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. พื้นที่ดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินงาน
๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น้าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบล เพื่อท้าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่

๑๐๕
๑๐. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เกิดทัศนคติที่ดี

๑๐๖
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต้าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้อง โดยมิชอบด้ว ยกฎหมายและศีล ธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีห น้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่ว นรวม หากใช้
ต้าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท้าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท้าคอร์รัปชันการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท้าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
๓. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ต้าบลเพ็กใหญ่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
๒. เชิ ญคณะกรรมการชุมชน หรื อตั ว แทนชุ มชนเป็ นคณะกรรมการเฝู าระวังการคอร์รั ปชันขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้
๒. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในต้าบล

๑๐๗
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริห ารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ ก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนต้าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท้า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุ่งเน้นใน
การสร้างจิตส้านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ข องรัฐในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่ วนต้าบลเพ็กใหญ่ ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้ เจริ ญก้าวหน้ าได้นั้ น จ้ าเป็ น จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่ ว มกันพัฒ นาท้องถิ่น ในการนี้ การมี
เครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่ายร่ ว มกับองค์การบริ หารส่ วนต้าบลเพ็กใหญ่ ในการร่วมคิด ร่ว มพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท้า ร่ว ม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชันในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ้าเป็น จึงได้จัดท้า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างแกนน้า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส้านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่ต้าบลเพ็กใหญ่
๔. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ต้าบลเพ็กใหญ่ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๕. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่ต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินงาน
๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตต้าบลเพ็กใหญ่
๒. จัดท้าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดย
การลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

๑๐๘
๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบล
เพ็กใหญ่ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท้า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต
๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอ้านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต
๕. ท้าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่ กับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ท้าให้เกิดแกนน้า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๒. ท้าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส้านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓. ท้าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่ต้าบลเพ็กใหญ่

๑๐๙
 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ้าเป็นที่ทุกภาคส่วน
ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ
ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
๒. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ต้าบลเพ็กใหญ่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ต้าบลเพ็กใหญ่
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ขออนุมัติจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์
๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
๓. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
๔. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๕. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
๖. ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ็กใหญ่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. จ้านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๒. น้าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข

๑๑๐

