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แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเป็นผู้ใช้อานาจรัฐ
ในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ
ด้านต่าง ๆ ซึ่งดาเนิ นการแก้ไขปัญ หาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ทั้งนี้การปฏิบัติงาน
และการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่
เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐ บาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗ ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ได้จั ดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตกับสานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีและเป็นการสอดคล้องกับการกาหนดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น Intergrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ โดยทางส านั กงาน ป.ป.ช. เสนอการบู รณาการเครื่องมื อการประเมินคุ ณ ธรรมการ
ดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงาน ป.ป.ช.
เข้าด้วยกัน และสร้างเครื่องมือประเมิน ที่ผ นวกหลั กการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perceptipn Base) และ
หลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ (Evidence Base) โดยมี เป้ าหมาย คื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป้ าหมายทั้ ง
๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนา
ผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
/องค์กร...
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต แลเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้ น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต เพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ ระยะ 3 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โชคชัย และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มี
ความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยได้เล็ งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
ปัญ หาผลประโยชน์ ซับ ซ้อน และการพัฒ นาคุณ ธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 3 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 - 2564 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติ
การในการดาเนินการเรื่องความโปร่งใสในการดาเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย อันจะเป็นการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในองค์ ก รให้ ส ามารถท างานด้ ว ยความโปร่งใส ตามหลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้และเป็นไป
ตามแผนจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์
“เศรฐกิจดี เทคโนโลยีก้าวไกล การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
พันธกิจ
๑. จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก และทางน้า
๒. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน โดยส่งเสริมการเกษตรอุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้า การเกษตรที่ไม่ก่อมลพิษ และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในตาบล
๓. ส่งเสริมการศึกษา

/๔.กาจัด...
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๔. กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
๕. แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการยกระดับ รายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น
๖. อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๗. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้มั่นคงแลยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ งเสริ ม เสริ ม สร้ าง จิ ต ส านึ ก และค่ านิ ย มให้ บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้
ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบี ยบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ห ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงานทุกส่วนราชการ
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๓ ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสั ตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดย
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
๓.๑ ส่ งเสริมการสร้างแรงจู งใจให้ เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเวียงปฏิบัติห น้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
/๓.๒ รณรงค์…

5

๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๓ ส่งเสริม เชิดชูห น่ วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ ชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย กับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติ งานระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
โชคชัยกับองค์กรทุกภาคส่วน
๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ ย นข้อมู ล ข่าวสารด้านการทุ จ ริ ต หรือ ประพฤติมิ ช อบในองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลโชคชัย จากทุ ก
หน่วยงาน เพื่อนาไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มี ความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
/๒. ส่งเสริม...
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๒. ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการติ ด ตาม ตรวจสอบ การทุ จ ริ ต หรื อ
ประพฤติมชิ อบในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
๒.๒ สร้างและพัฒ นาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.๔ กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
ชั ด เจน และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ งเสริ ม การกระจายอ านาจสู่ ระดั บ กอง สร้า งกลไกลความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาข้อบัญญัติ ข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดจน และมี
ประสิทธิภาพ
๑.๑ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย ที่ มี พั น ธกิ จ ด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยสร้างการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กาหนดแยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอานาจหนึ่งได้

/๑.๓ สนับสนุน…
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๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัยด้วยกันเอง
๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมิน การใช้อานาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย กับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย กับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒ นาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๑.๑ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
๑.๒ จั ด ตั้ งศู น ย์ ข้ อ มู ล ความรู้ ท างวิช าการเพื่ อ ให้ มี ก ระบวนการเรี ย นรู้ แ ละถ่ ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
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ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
มิติ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
มิติ
มาตรการ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 .1 ก า ร 1. โ ค ร ง ก า ร 10,000.- 10,000.- 10,000.ส ร้ า ง
บริหารงานตาม
จิ ต ส า นึ ก
ห ลั กธ รรม าภิ
และความ
บาล
ตระหนั ก แก่ 2. โครงการพัฒนา 10,000.- 10,000.- 10,000.บุ ค ลากรทั้ ง
เ พิ่
ม
ข้ า ราชการ
ประสิ ท ธิ ภ าพ
ก า ร เ มื อ ง
ใน การป ฏิ บั ติ
ฝ่ า ยบริ ห าร
หน้าที่
ข้ า ราชการ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ก า ร เ มื อ ง 3. ม า ต ร ก า ร
“ส่ ง เส ริ ม ก าร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ฝ่ า ย ส ภ า
ปฏิ บั ติ งานตาม
ท้องถิ่น และ
ป ระม วล
ฝ่ า ยประจ า
จริ ย ธรรมของ
ขององค์ ก ร
องค์กรปกครอง
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
ส่วนท้องถิ่น
4. โ ค ร ง ก า ร 10,000.- 10,000.- 10,000.ป้ อ ง กั น
ผ ล ป ระโย ช น์
ทับซ้อน
1 .2 ก า ร 1. โครงการสร้ า ง
จิ ต ส านึ กและ
ส ร้ า ง
ความตระหนั ก
จิ ต ส า นึ ก
ในการต่ อ ต้ า น
และความ
การทุจริต
ตระหนั ก แก่
ประชาชน
ทุก ภาคส่ ว น
ในท้องถิ่น

5,000.-

5,000.-

5,000.-
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2. โ ค ร ง ก า ร 10,000.ส่ ง เ ส ริ ม
อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรม
ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
แหล่งท่องเที่ยว
พั ฒ น า แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ
ทัศน์ในชุมชน
3. โ ค ร ง ก า ร 30,000.ส่ ง เ ส ริ ม
ค ร อ บ ค รั ว
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง

10,000.-

10,000.-

30,000.-

30,000.-

4. โครงการสร้ า ง 20,000.อ า ชี พ ส ร้ า ง
ร า ย ไ ด้ ต า ม
แน วท าง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง

20,000.-

20,000.-

1. โ ค ร ง ก า ร 10,000.- 10,000.- 10,000.1.3
คุ ณ ธรรมสาน
จิ ต ส า นึ ก
ส า ย ใ ย
และความ
ครอบครัว
ตระหนั ก แก่
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
เ ด็ ก แ ล ะ 2. โครงการสร้ า ง
ภู มิ คุ้ ม กั น ทาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เยาวชน
สั ง ค ม ให้ เด็ ก
แ ล ะ เย า ว ช น
(กิ จ กรรม “โต
ไปไม่โกง”)
3. กิ จ ก ร ร ม 10,000.- 10,000.- 10,000.ส่งเสริมสภาเด็ก
เยาวชนต่อต้าน
การทุจริต

10

4. โ ค ร ง ก า ร 10,000.เยาวชนสัมพันธ์
เพื่ อ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรม
ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

10,000.-

10,000.-

จานวน
จานวน
จานวน
รวม
125,000.- 125,000.- 125,000.บาท
บาท
บาท
2. การบริหาร 2 .1 ก า ร 1. มาตรการแสดง
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ราชการเพื่อ แ ส ด ง
เจตจ านงทาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ป้องกันการ
เจ ต จ า น ง
การเมืองในการ
ทุจริต
ท า ง
ต่ อ ต้ า น ก า ร
การเมื อ งใน
ทุ จ ริ ต ข อ ง
การต่ อ ต้ า น
ผู้บริหารองค์กร
ก า ร ทุ จ ริ ต
ป ก ครองส่ ว น
ของผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
ก า ร จั ด ท า
แผนปฏิบัติการ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต
จานวน
12 โครงการ

1.
2.2
มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติ
ราชการ

มาตรการการ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ส ร้ า ง ค ว า ม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
โปร่ ง ใสในการ
บ ริ ห า ร ง า น
บุ ค ค ล ( ถื อ
ป ฏิ บั ติ ต า ม
ระเบียบ)
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2. มาตรการออก
ค า สั่ ง
มอบหมายของ
ผู้บริหารองค์กร
ป ก ครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ
หั ว ห น้ า ส่ ว น
ราชการ
3. มาตรการสร้า ง
ความโปร่งใสใน
การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ
4. กิจ กรรม “การ
พัฒนาแผนและ
ก ระบ วน ก าร
จัดซื้อจัดจ้าง”
5. กิ จ ร ร ม ก า ร
เผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ด้ า น
การจั ด ซื้ อ จั ด
จ้าง
6. กิ จ ก รร ม ก า ร
จั ด บ ริ ก า ร
สาธารณะและ
ก า ร บ ริ ก า ร
ป ระชาชน
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ความพึ ง พอใจ
แก่ ป ระชาช น
โดยทัดเทียมกัน
แ ล ะ ไม่ เลื อ ก
ปฏิบัติ
7. ม า ต ร ก า ร
“ ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภ า พ ก า ร
บ ริ ก า ร
ประชาชน”

ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

5,000.-

5,000.-

5,000.-
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2.3
1. มาตรฐานการ 3,000.3,000.3,000.มาตรการ
ยก ระดั บ ก าร
การใช้ ดุ ล ย
ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่
พิ นิ จ และใช้
ตาม ห ลั ก ก าร
อาน าจ
บริ ห ารกิ จ การ
ห น้ า ที่ ใ ห้
บ้านเมืองที่ดี
เป็ น ไปตาม
2. มาตรการการ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ห ลั ก ก า ร
ม อ บ อ า น า จ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บ ริ ห า ร
อนุ มัติ อนุญ าต
กิ จ ก า ร
สั่ ง การ เพื่ อ ลด
บ้านเมืองที่ดี
ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติราชการ
2.4 การเชิด 1. โครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
ชู เ กี ย รติ แ ก่
หน่วยงาน/
หน่ ว ยงาน/
บุคคลทีม่ ีความ
บุคคลในการ
ซื่อสัตย์ สุจริต
ด า เ นิ น
มีคุณธรรม
กิ จ การ การ 2. กิ จ กรรมเชิ ด ชู
ป ร ะ พ ฤ ติ
เกี ย รติ บุ ค คลที่
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ปฏิบั ติตนให้
กิ จ ก า ร
เ ป็ น ที่
สาธารณะหรื อ
ประจักษ์
มีจิตสาธารณะ
3. กิ จ กรรมเชิ ด ชู
เกี ย รติ บุ ค ค ล
ด ารงต น ต าม
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง

1,000.-

1,000.-

1,000.-

1,000.-

1,000.-

1,000.-

500.-

500.-

500.-
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2.5
1. ม า ต ร ก า ร
“จัดทาข้อตกลง
มาตรการ
ก า ร ป ฏิ บั ติ
จั ด ก า ร ใ น
ราชการ”
ก ร ณี ไ ด้
2. มาตรการ “ให้
ทราบ หรื อ
ค ว าม ร่ ว ม มื อ
รั บ แจ้ ง หรื อ
กั บ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ ทั้ ง
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
พ บ การ
องค์กรอิสระ”
ทุจริต
3. ม า ต ร ก า ร
“แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน”
4. มาตรการกากับ
การดาเนิ น การ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น
ก ล่ า ว ห า
บุ ค ล า ก ร ใ น
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

จานวน
รวม
10,500.บาท
3. การ
3.1 การจั ด 1. ม า ต ร ก า ร 1,000.ใ ห้ มี แ ล ะ
ส่งเสริม
“ปรั บ ปรุ ง และ
บทบาทและ เ ผ ย แ พ ร่
พั ฒ น า ศู น ย์
ข้ อ มู ล
การมีส่วนร่วม
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ข่ า วสารใน
ของภาค
ข อ งอ งค์ ก า ร
ช่ อ ง ท า ง ที่
ประชาชน
บ ริ ห า ร ส่ ว น
เ ป็ น ก า ร
ตาบลโชคชัย”
อานวยความ
ส ะ ด ว ก แ ก่
ประชาชนได้
จานวน
17 โครงการ

จานวน
10,500.บาท
1,000.-

จานวน
10,500.บาท
1,000.-
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มี ส่ ว น ร่ ว ม 2. มาตรการกากับ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ตรวจสอบ
ติ ด ต า ม ก า ร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
การป ฏิ บั ติ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล
ราชการตาม
ข่ า ว ส า ร ข อ ง
อาน าจ
องค์การบริหาร
ห น้ าที่ ข อ ง
ส่ ว นต าบลโชค
อ ง ค์ ก ร
ชัย
ปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไ ด้ ทุ ก
ขั้นตอน
3.2 การรั บ 1. โครงการจัดเวที 10,000.- 10,000.- 10,000.ป ระชาคม
ฟั ง ค ว า ม
องค์การบริหาร
คิด เห็ น การ
ส่ ว นต าบลโชค
รั บ แ ล ะ
ชัย
ตอ บ ส น อ ง 2. ม า ต ร ก า ร
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
เ รื่ อ ง
จัดการเรื่องราว งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ร้ อ ง ทุ ก ข์ /
ร้ อ งเรี ย น /
ร้ อ งเรี ย น ของ
ร้องทุกข์ของ
องค์การบริหาร
ประชาชน
ส่ ว นต าบลโชค
ชัย
3 .3 ก า ร 1. โ ค ร ง ก า ร
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ส่
ง
เสริ
ม
การมี
ส่ งเส ริ ม ให้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนมี
ป ระ ช าช น ใน
ส่ ว น ร่ ว ม
การบริห ารงาน
บ ริ ห า ร
ข อ งอ งค์ ก า ร
กิ จ การของ
บ ริ ห า ร ส่ ว น
ตาบลโชคชัย
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง 2. กิ จ ก รร ม ก า ร 5,000.5,000.5,000.ประเมิ
น
ผลการ
ส่วนท้องถิ่น
ปฏิ บั ติ ร าชการ
ข อ งอ งค์ ก า ร
บ ริ ห า ร ส่ ว น
ตาบลโชคชัย
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รวม
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน
จานวน
จานวน
16,000
16,000
16,000
บาท
บาท
บาท
1. โครงการจั ด ท า
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
แ ผ น ก า ร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ตรวจสอบภายใน
ประจาปี
จานวน
6 โครงการ

4.1 การจั ด
วางระบ บ
ตรวจสอบ
ภายในและ
การควบคุ ม
2. กิ จ กรรมติ ด ตาม
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ภายใน
ประเมิ น ผลการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ควบ คุ ม ภ ายใน
องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลโชคชัย
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
4 .2 ก า ร 1. ม า ต ร ก า ร
สนั บ สนุ น ให้ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ภ า ค ประชาชนมีส่วน
ประชาชนมี ร่ ว ม ตรวจสอบ
ส่ ว น ร่ ว ม
ก ากั บ ดู แ ลการ
ตรวจสอบ
การป ฏิ บั ติ บ ริ ห า ร ง า น
ห รื อ ก า ร บุคคล
บ ริ ห า ร
2. กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ราชการตาม
เผยแพร่ ข้ อ มู ล งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ช่ อ ง ท า ง ที่
ข่ า ว ส า ร ก า ร
สามารถ
บ ริ ห า ร
ด าเนิ น การ
งบ ป ระม าณ
ได้
การรั บ -จ่ า ยเงิน
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
บ ริ ห า ร ส่ ว น
ตาบลโชคชัย
3. กิจกรรมส่งเสริม
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ประชาชนมีส่วน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ร่ ว ม ใ น ก า ร
ตรวจสอบ
ก ากั บ ดู แ ลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
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4 .3 ก า ร 1. โ ค ร ง ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
ส่ งเสริ ม ความรู้
บทบาทการ
ด้ า น ก ฎ
ตรวจสอบ
ระเบี ย บ และ
ของส ภ า
ก ฎ ห ม า ย ที่
ท้องถิ่น
เ กี่ ย ว ข้ อ ง
สาหรับผู้บริหาร
แ ล ะ ส ม า ชิ ก
สภาท้องถิ่น
2. กิ จ ก ร ร ม
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาศักยภาพ
ส ม า ชิ ก ส ภ า
ท้ อ ง ถิ่ น
องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลโชค
ชัย
4 .4 ก า ร 1. กิ จ ก ร ร ม
เส ริ ม พ ลั ง
ส่ ง เสริ ม ชุ ม ชน
ก า ร มี ส่ ว น
เฝ้ าระ วั งก าร
ร่ ว ม ข อ ง
ทุจริต
ชุ ม ช น 2. กิจ กรรมบู รณา
( Communi
ก า ร ทุ ก ภ า ค
ty) แ ล ะ
ส่วนเพื่อต่อต้าน
บู รณ าก าร
การทุจริต
ทุก ภาคส่ ว น
เพื่ อ ต่ อ ต้ า น
การทุจริต
รวม

รวมทั้งสิ้น

จานวน
9 โครงการ
จานวน
44 โครงการ

10,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

จานวน
30,000.บาท
จานวน
181,500
บาท

จานวน
30,000.บาท
จานวน
181,500
บาท

จานวน
30,000.บาท
จานวน
181,500
บาท
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้ างจิ ต สานึกและความตระหนักแก่ บุ ค ลากรทั้งข้า ราชการการเมืองฝ่ายบริ หาร ข้ าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึก
ในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื่อ
รังที่มสี ่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น
ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่ านิ ยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้
กลไกการน าหลั กธรรมาภิบ าล ซึ่งประกอบด้ว ย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับ ผิ ดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้ น
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่ งประกอบด้ ว ยหลั ก ความชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปร่งใส (Transparency) หลั ก ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบ
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่ห น่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานั กงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัยจึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ นาไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้ าที่ ทุ ก ขั้ น ตอนและปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามอ านาจหน้ าที่ ด้ ว ยความตรงไปตรงมา มี ม าตรฐาน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม
๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล โชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตย์
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามอานาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้

19

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลก
ที่มากับกระแส โลกาภิวัฒ น์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ
จากหลั กการและเหตุ ผ ลดั งกล่ าว องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ งเห็ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นา
บุคลากร เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเกิด
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ใน
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยจึงจัดทา
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรขององค์ ก ร เกิ ด ความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ งาน
ตามภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุ จ ริต และพัฒ นาตนเองให้ มี จิต สาธารณะ และเกิดความภาคภูมิ ใจในการปฎิบั ติห น้าที่เพื่ อประโยชน์สุ ข
ของประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดให้มีการดาเนินกิจกรรม
1. ฝึกอบรมสัมมนา
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
10,000 บาท
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
3.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่ง
สัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ
3.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อ โครงการ : มาตรการ “ส่ งเสริ มการปฏิ บั ติง านตามประมวลจริ ยธรรมขององค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ า ยแรงแห่ ง การกระท า ประกอบกั บ ได้ มี ป ระกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30
กันยายน 2558 กาหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย,
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศั ย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิช าชีพ ขององค์กร นอกจากนี้ ส านั กงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนิน การตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการ
อั น เป็ น การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นตนและประโยชน์ ส่ ว นรวม ตามนั ย หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.
ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธัน วาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนาแนวทางการ
ดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดทา
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา
ทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริย ธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม
2. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลาดับ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม
2. ประชุมคณะทางานฯ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. จัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตน
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประมวลจริ ย ธรรมของข้ าราชการการเมื อ ง ฝ่ ายบริ ห าร ฝ่ ายสภาท้ อ งถิ่ น และฝ่ ายพนั ก งาน
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่ านี้ เป็ น การกระท าความผิ ดทางจริ ย ธรรมของเจ้าหน้ าที่ ข องรัฐ ที่ ต้ องคานึ งถึงผลประโยชน์ ส าธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้ อิ ท ธิ พ ลตามอ านาจหน้ า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารง
ตาแหน่ งในองค์กรต่างๆ ทั้ งในหน่ ว ยราชการ รัฐ วิส าหกิจ และบริษั ท จากัด หรือการที่ บุคคลผู้ มีอานาจที่
ตัดสิ น ใจให้ ญ าติพี่ น้ องหรือบริษั ทที่ ตนมีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยได้รับสั ม ปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้ดาเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีการดาเนินการ
1. แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ อ าจเกิ ด จาก การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ประชุมคณะทางานฯ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ
ในการปฏิบัติงาน
4. จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
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5. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และใช้
แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
6. จั ดทารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทางานฯ ในการป้ องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนต่อ
สาธารณชน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุ คลากรมีค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกับ การป้ องกัน ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน โดยได้รับ เกี ยรติบั ต ร
ระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร
2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน

25

1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุ ทธศาสตร์ช าติ ว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยต้องได้รับความร่ วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้
หมายหลักเพื่อให้ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานในพื้ น ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ข้ า งต้ น
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดทาโครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต การมี ส่ ว นร่ ว มในการเฝ้ า ระวั ง การทุ จ ริ ต ให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
4. เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ
2. มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าไม้ที่
ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานั ปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้ มากขึ้นอย่างมั่ นคงและยั่งยืน ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อ
ประโยชน์ 4 อย่ าง” ปลู ก ป่ า 3 อย่ าง ได้แก่ ปลู ก ไม้ให้ พ ออยู่ พอกิ น พอใช้ และระบบนิ เวศน์ “พออยู่ ”
หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์
ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุ ด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับ ผิดชอบในการร่วมกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สานักงานปลัด
องค์การบริห ารส่วนตาบลโชคชัย จึ งได้จัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน และในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม จิ ต ส านึ ก สาธารณะให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษา
ประโยชน์สาธารณะ
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ได้
3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัย จานวน 12 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก
และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 12 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัย โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน
ต่างๆ
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5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชน แหล่งน้า คู คลอง ในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
6. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน
3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน
4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง ทา
ความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
5. จัดกิจกรรมพัฒ นา ปรับ ปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้ มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6. จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู งานหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชน หรื อ หน่ ว ยงานที่ ป ระสบความส าเร็จ ในการอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น กรณี ตั ว อย่ างให้ แ ก่ ชุ ม ชนต่ างๆ ในเขตพื้ น ที่ ต าบลโชคชั ย
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนเกิ ด ความตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาประโยชน์ ส าธารณะ เข้ าร่ ว มกลุ่ ม
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น
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1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒ นาและบริหารประเทศให้ดาเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพี ยง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนให้มีสานึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนามาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
2. เพื่ อ สร้างภู มิ คุ้มกั น ทางสั งคมให้ เด็ กและเยาวชนสามารถใช้ชี วิ ต ได้อย่ างสมดุ ล ท่ ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน และเยาวชนในชุมชน ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรใน
ชุมชน
2. ศึกษาดูงานการดาเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสาเร็จในชุมชน
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ ยากจนของราษฎร
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดย
เน้ น ให้ ผ ลการด าเนิ น งานตกถึงมื อราษฎรโดยตรงเป็ นเบื้อ งแรก ให้ ส ามารถพึ่ งพาตนเองได้อ ย่าง “พออยู่
พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญคือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเ คราะห์ปัญหา
และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของ
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในชุมชน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ ในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึกปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด และสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.3 จิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล
สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่ กับ ความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ ในเรื่องศาสนา ศีล ธรรม ประเพณี วัฒ นธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทาให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือ
สถาบั น ครอบครัว หากได้รับ การเรีย นรู้อบรมปลู กจิตส านึกในเรื่องศีล ธรรมคุณ ธรรม โดยเฉพาะการสร้าง
จิตสานึกความซื่อสัตย์ ส่งผลให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มี
จิตสานึกที่ดี จึงได้จัดทาโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดาเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนัก
ถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสัง คม
แต่ ก ลั บ จะเป็ น ผู้ พ ร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ทรัพ ยากรอั น ทรงคุ ณ ค่ า เป็ น พลั งขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตสานึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็ก
และเยาวชน
2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชน และผู้ปกครองในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
2. จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6. ดาเนินการตามโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการดารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้าง
สังคมที่ดี
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น การทุ จ ริ ต เป็ น ปั ญ หาที่ ท าลายสั ง คมอย่ า งรุ น แรงและฝั ง รากลึ ก เป็ น ปั ญ หาที่ ส ะท้ อ น
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่ วนตาบลมี
หน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มี
อานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ของตนเอง ดังนี้
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศั กราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒ นาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25
กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง
มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองใน
การกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่ อสร้างภูมิ คุ้มกัน ทางสั งคมให้ เด็กและเยาวชน ไม่ ยอมรับ พฤติกรรมทุจริตและการโกงทุ ก
รูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่ อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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6. วิธีการดาเนินการ
1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย
2. แต่ งตั้ ง คณะท างานพิ จ ารณาน าหลั ก สู ต รโตไปไม่ โกงมาปรั บ ใช้ ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หรื อ
สถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน
3. ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทางานฯ
4. ติดตามการดาเนินการ
4. สรุปผลการดาเนินการ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการนาหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท.
หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน
2. เด็ ก และเยาวชนได้ รั บ การปลู ก ฝั งให้ เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ค วามซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริต มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่ วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
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1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาสาคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ดังนั้นการปลูกจิตสานึกของคนใน
ชาติให้มีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้
เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต กองการศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่ม
เด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีการดาเนินการ
1. จั ด ท าคาสั่ งแต่ งตั้งคณะท างานส่ งเสริม สภาเด็ ก ในการต่อ ต้ านการทุ จริต เพื่ อ กาหนดรูป แบบ
กิจกรรม แนวทางในการดาเนินการ
2. จัดประชุมคณะทางานฯ
3. ดาเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กาหนด
4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสานึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต
และเสียสละเพื่อส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป
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1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสิ่ งที่สาคัญ ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้า ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่ง
นับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ทาให้น้าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสานึกของมนุษย์ที่มี
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญ และ
ต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปั ญญา ให้เจริญเติบโตเป็น
พลเมืองดีที่จะเป็นกาลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป
ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เด็ ก และเยาวชนอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา
องค์การบริห ารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดทาโครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ น การปลูกและปลุ กจิ ตสานึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความส าคัญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสานึกที่ จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
สมบัติของชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่กาหนดตามความเหมาะสม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
6.2 ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม
6.4 ดาเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้
6.5 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. เด็ ก และเยาวชนมี ค วามตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
และเกิดจิตสานึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ
3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่ว ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่ อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภู มิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบั น ไม่
ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ น หน่วยงานที่มีความสาคัญ ยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ
รัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบี ยบบริห ารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจจากส่ ว นกลางลงสู่ ท้ อ งถิ่ น และเป็ น กลไกหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบ
ประชาธิป ไตย เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ส านั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกัน
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริห ารราชการให้ เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสาคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ดาเนินการจัดทามาตรการการแสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเป็ น การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้ บริห ารองค์การบริห าร
ส่วนตาบลโชคชัย อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
สู่การรับรู้ของสาธารณชน
4. เป้าหมาย
1. การประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต
2. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน
5. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนั กงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริห ารส่ วนตาบลโชคชัย เป็นบุคลากรที่ มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒ นางานขององค์กรจะบรรลุ ผ ลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เป็ น ธรรม เพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้ บริการที่ เป็ น ธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็น การส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริห ารได้ให้ความสาคัญกับการบริห ารงาน
บุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการทางานได้ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหาร
ให้ปรากฏชัดเจน
2. เพื่ อกาหนดมาตรการแนวทางปฏิ บัติในการท างาน การเลื่ อนขั้นเงิน เดือน การเลื่ อนตาแหน่ ง
และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส
4. เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานบุ ค ลากรมี แ นวทาง รู ป แบบ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานที่ ถู ก ต้ อ ง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และป้องกันการได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารกาหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. จัดทามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร
5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ
6 กากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. แนวทางป้องกันการได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส
4. ลดข้อร้องเรีย นในการด าเนิ น การด้านบริห ารงานบุ คคลขององค์การบริห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย
ไม่น้อยกว่า 80 %
5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80%
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มา
รับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ
หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยั งหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝ่าย
ต่างๆ ซึ่งเป็ น อุป สรรคอย่างยิ่ งต่อการให้ บ ริการ ทาให้ การบริการเกิดความล่ าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้ าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติเกี่ยวกับราชการ และมีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบั ติราชการ ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้ บริการและไม่สร้างเงื่อนไข
ขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็ น การลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ ได้ รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป็ น ธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4เพื่ อ ป้ อ งกั น การผู ก ขาดอ านาจหน้ า ที่ ใ นการใช้ ดุ ล พิ นิ จ อั น อาจเป็ น เหตุ แ ห่ ง การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน
2. จั ด ท าค าสั่ ง มอบหมายงานในการสั่ ง อนุ ญ าต อนุ มั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ย บฯ ข้ อ บั ง คั บ
และหนังสือสั่งการ
2. จัดทาหนั งสื อแจ้งเวีย นให้ ทุกส่ วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
3. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
2. คาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มี อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริห ารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริห ารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสาคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่ส มควร ผิ ดวัตถุป ระสงค์ ไม่มีประสิทธิภ าพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้ กับพวกพ้อง
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงได้จัดทามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุม
2. จัดทาคาสั่งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางาน
4. กาหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
5. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ
6. กากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง
แนวทางในการดาเนินงาน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มี ม าตรการป้ อ งกั น และก ากั บ ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ม่ ส มควร ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์
ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการ
บริห ารราชการอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์ สู งสุ ดกับ
ประชาชนและการปฏิบั ติให้ เป็ น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการพัส ดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดาเนินงาน
2. เพื่อเป็น ข้อมูลให้ผู้บ ริห ารใช้ในการพัฒ นาแผนและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานด้านจัดซื้อ
จัดจ้าง
3. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดาเนินงาน
2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล
3. จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้ างเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
6. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดาเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่ อป้ องกัน การใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุป ระสงค์ ไม่มีประสิ ทธิภ าพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริห ารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริห ารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพ ย์ สิ น ของทางราชการ เป็ น เรื่ องที่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ให้ ความส าคัญ เพื่ อ ป้ อ งกัน การใช้จ่ าย
งบประมาณที่ไม่ส มควร ผิ ดวัตถุป ระสงค์ ไม่มีประสิทธิภ าพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้ กับพวกพ้อง
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงได้จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้ อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโครงการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ
2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูล การจั ดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นครบทุก
โครงการ
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2.2.3 สร้ างความโปร่งใสในการให้บริ การสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึ งพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริห ารส่ว นตาบลโชคชัย บริห ารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้อ งการของประชาชน และให้ ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี โดยดาเนิ นการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการ ณ ส านักงานองค์การบริห ารส่วนตาบล
โชคชัย เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอานาจ
หน้ าที่ แ ละภารกิ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ติ ด ตามความคื บ หน้ า และแจ้ งผลการด าเนิ น การให้
ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อ
ระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และ
กาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกใน
การปฏิบั ติงาน ใช้ระบบบั ตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้ บริการตามลาดับ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้าน
การส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่ งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้า นการส่งเสริม
ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณี ท้ อ งถิ่ น , ด้ า นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว, ด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้า การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกั นและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้องคานึงการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รั บความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค
2. เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และนาผลมาปรับปรุง
ในการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานั ก/กอง/ฝ่าย ดาเนิ นการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติ
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5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย
6. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บ ริห ารมอบนโยบาย/แนวทางในการดาเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่
ภารกิจงานบริการสาธารณะ
2. ประชุมสานัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ตรวจสอบได้
3. จั ด ท ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านตามแต่ ภ ารกิ จ ก าหนดให้ มี ก ารแสดงขั้ น ตอน ระยะเวลา
อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน และกาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ทาการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ที่ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้
ผู้บริหารและประชาชน รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ
6. ประชุมสานัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึง พอใจ
แก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80
3. ลดจานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ต าบลโชคชัย มี ค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรม กล่ าวได้ ว่าเป็ น สั งคมพหุ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติใน
การให้บ ริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุ ด โดยนาแนวทางตามหลั กการบริห าร
จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักความโปร่ งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่น
กาหนด เชื้ อ ชาติ ภาษา อายุ ความพิ ก าร สภาพทางกายภาพหรือสุ ขภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยจึงมีการนา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้า หน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ป ระชาชนอย่ างชัดเจน มีร ะบบการป้ องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบั ติห น้าที่
ในการให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ การบริการของหน่วยงานมีความ
เป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อมั่นในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดให้มีการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมี
เครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
6.2 จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้
ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้
มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
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6.4 จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าสาหรับผู้
พิการ
6.5 จัดให้มีป้ายหลากหลายภาษาตามชนเผ่าในชุมชน และภาษาสากล
6.6 มี ก ารน าระบบออนไลน์ ซอฟต์ แ วร์ สกอร์ ค าร์ ด สมาร์ ท บ๊ อ กซ์ (Scorecard Smart Box)
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน
2. มีระบบการทางานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
4. ลดจานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับ การลดขั้นตอนการปฏิ บัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มกี ารบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อกากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
องค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดทามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้ จ ริ งและพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ าเรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
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3. จั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ วิธี แ ละมาตรฐานที่ ใช้ ในการให้ บ ริก ารปรับ ปรุ ง แผนผั งก าหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
3.1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
3.2) จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
3.3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
3.4) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
3.5) จัดทาคาสั่ งการให้ บ ริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้ มีการให้ บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา ทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
5) การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
4. ประกาศเปิ ด เผยข้ อ มู ล และมาตรฐานการให้ บ ริก าร ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริก าร
จัดทาแผนภูมิแสดงขั้น ตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทาการ และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
3,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้ บ ริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยเพิ่มขึ้น

57

2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือกหรือ
มอบหมายภารกิจ และขอบข่ายของความรับ ผิ ดชอบที่ จะมอบหมายให้ ผู้ ใต้บั งคั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้ บ ริ ห ารองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลโชคชัย ปลั ด องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลโชคชัย รองปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการ
อื่นใดของผู้มีอานาจในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เพื่อกระจายอานาจในการตัดสินใจ
2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอานาจและทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย รับทราบ
3. ประชาสั มพั น ธ์ข้อมู ล หน้ าที่ค วามรับผิ ดชอบและผู้ รับผิ ดชอบในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ เปิด เผยต่ อ
สาธารณชน
4. ผู้รับมอบอานาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มอี านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น

59

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
2. หลักการและเหตุผล
สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อ
บรรลุ ผ ลตามความประสงค์ โดยอาจทาให้ ข าดการคานึงถึงความถูก ต้องชอบธรรม อาจส่ งผลกระทบต่ อ
คุณธรรม จริยธรรมในจิตสานึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทาให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม ให้ ค นดี มี จุ ด ยื น ในสั งคมเป็ น ต้ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ค นรุ่น หลั ง ส านั ก งานปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ แก่
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันใน
การสร้ างสรรค์ สั งคมที่ ส งบสุ ข มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรมเป็ น แนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ตลอดจนเป็ น
แบบอย่างที่ ดีแก่สั งคม เพื่อการปลุ กกระแสการสร้างสั งคมแห่ งความดีอย่างเป็นรูป ธรรม อัน เนื่องมาจาก
แนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริ ตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุข
ร่มเย็นร่วมกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่ อ สร้ างขวัญ ก าลั งใจ ตลอดจนปลุ ก จิต ส านึ ก และกระตุ้ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ มี แบบอย่ างที่ ดี
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
ให้มีค่านิยมยกย่องเชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
- การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวน 2 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานฯ
2. ประชุมคณะทางาน
-กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
-พิจารณาคัดเลือก
4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ
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5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
6. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน
ในชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม
7. จัดทาทาเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
1,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ประชาชน หน่ ว ยงาน องค์กรในเขตพื้ นที่ ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มี
ค่านิยม ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยัง เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนาใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยได้ จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
พื้นที่ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และการมีจิตสาธารณะ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
4. เป้าหมาย
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
3. จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์เสนอผู้บังคับบัญชา
4. ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
6. สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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8. งบประมาณดาเนินการ
1,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. ประชาชน หน่ วยงาน องค์กรในเขตตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีค่านิยม
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการ
บริโภค โดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย
ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้ าง ทาให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่ น่าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย ได้ เห็ น ความส าคั ญ ของการส่ งเสริม การด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้ จ่ายลงได้ และสามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้
อีกทางหนึ่ ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริห ารจัดการน้าในพื้นที่เพาะปลู กพืช ฤดูแล้ ง
ให้ส อดคล้องกับ ปริมาณน้ าต้น ทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง อีกทั้ งยั งเป็ น ตัวอย่ างให้ แก่เกษตรกรได้น้ อมนาแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงให้เป็นตัวอย่าง และปลูกฝังค่านิยม
ในการนาหลักปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
4. เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
5. สถานที่ดาเนินการ
ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
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6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งกรรมการและประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนาเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
2. ดาเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ และช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชี่ยวมีเดีย สื่อ
สิ่งพิมพ์
4. ประชาสั มพัน ธ์และเผยแพร่ผ ลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่ องเชิดชูเกียรติให้ เป็นตัว อย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดาเนินการ
500.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนบุคคลที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่น ใดระหว่างบุค ลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้ าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดาเนินการ
บริหารจัดการต่างๆ ต้องคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา
ข้อครหา ในการทุจริตหรือดาเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจั ดการภายในองค์กรที่
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึง แม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ง
สาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบั ติราชการ” ที่กาหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ บุ คลากรปฏิบั ติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริต มีคุณ ธรรม ตามแนวทางการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือมาตรการและนาไปปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมหน่วยงาน
2. กาหนดข้อตกลงระหว่างบุ คลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้
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- ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ
- ห้ ามปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เอื้ อ ประโยชน์ หรื อ เลื อ กปฏิ บั ติ แ ก่ บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใกล้ ชิ ด
และพวกพ้อง
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
5. กากับติดตามมาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
6. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดาเนินการปรับปรุงข้อตกลง
การปฏิบัติราชการในปีต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับ ดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ล ะ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ จ่ า ยเงิน ไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมายระเบี ย บข้ อ บั งคั บ หรื อ ไม่ หรือ ตรวจสอบเพื่ อ ให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ”
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กลไกการตรวจสอบจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และองค์ ก รอิ ส ระที่ มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิ บัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแล
และองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
- การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
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2.5.3 ด าเนิ น การให้ มีเจ้ าหน้าที่ ที่รับ ผิด ชอบดาเนิน การให้เป็ น ไปตามกฎหมาย กรณี มี เรื่องร้องเรี ยน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่องร้อ งเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้ อคิด เห็ น ซึ่ งสามารถยื่น ค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส านั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย จึ งได้ แ ต่ งตั้ ง
คณะท างานรั บ ผิ ด ชอบการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นประจาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย รวมถึ งจั ด ท าคู่ มื อ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็ นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2. จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียน
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนิ น การแก้ไขปั ญ หาเรื่องร้องเรีย นที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้ เป็ นไปในทิศท างเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัย ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้ อคิด เห็ น ซึ่ งสามารถยื่น ค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดทามาตรการกากับ
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ย วข้องดาเนิ น การอย่ างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อ มั่น ในการปฏิบั ติห น้าที่ตาม
กฎหมายให้แก่ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อมีกระบวนการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส
2. เพื่อมีมาตรการกากับติดตามการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการดาเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระทา
ผิดอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
มาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบล
โชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. กาหนดมาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัย ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
- กระบวนการขั้นตอนลงโทษ
- กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทาความผิด
4. กากับติดตามการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. เผยแพร่ มาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรี ยนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัย ให้สาธารณะชนทราบ
6. รายงานผลการดาเนิ น การตามมาตรการกากับ การดาเนิ นการเกี่ยวกับ เรื่อ งร้อ งเรีย นกล่ าวหา
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ให้ผู้บริหารทราบ

72

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีกระบวนการกากับ การดาเนิ นการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติห น้าที่ของบุคลากรในองค์การบริห ารส่ วนตาบลโชคชัย
เพิ่มขึ้น
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโชค
ชัย”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิด เห็ น และใช้สิ ทธิทางการเมือ งได้โดยถูกต้ องกับ ความเป็ นจริง และมีสิ ทธิได้ รู้ข้อมู ล
ข่าวสารของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาหรับประชาชน
3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
3. เพิ่ มช่ องทางให้ ป ระชาชนได้มีส่ วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูล และการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดาเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่
4. จั ดท าข้อ มูล แสดงการด าเนิ น งาน และผลการปฏิ บั ติงานขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นเพื่ อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่าเสมอ
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5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center
6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
7. จั ดท ารายงานผลสถิติ ผู้ ม ารั บ บริการ รวมทั้ งข้ อเสนอแนะในการใช้บ ริก าร และสรุป ผลเสนอ
ผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
1,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยให้
มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
3. จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้ อ บั งคั บ ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ ให้ ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ
การที่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จะบริ ห ารงานให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ป ระชาชน
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิด โอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดทามาตรการกากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เพื่อกากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัด
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริม
บทบาท
การมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริห ารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจั ด หาพัส ดุ การจั ดซื้อจั ดจ้ าง จั ดให้ มี การเผยแพร่ข้อมู ล ข่าวสารให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่กาหนดไว้
2. เพื่อกากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กาหนด
2. กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานจัดทามาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย
2. ประชุมคณะทางานฯ
2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่ อ ก ากับ ติ ดตามหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งให้ เผยแพร่ข้ อ มู ล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยต่อสาธารณชน
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากาลัง
- การบริหารงบประมาณ การเงิน
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การคานวณราคากลาง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
2.2 กาหนดแนวทาง/มาตรการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้ บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน
3. ติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัย
4. รายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ให้
ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริห ารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริก าร
อย่างชัดเจน
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ
เท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทา
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินกิจการ
ตามอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อ นามาเป็นข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงจัดทาแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจการตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
4. เพื่ อ น ามาเป็ น ข้ อ มู ล การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง จั ด ท าแผนชุ ม ชน แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งมอบหมายเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเวทีประชาคม
2. จัดเวทีประชาคม
3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพื่อกาหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอต่อผู้บริหาร
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดเวทีประชาคม
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนา ปรั บปรุงการดาเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริ ห ารราชการของหน่ ว ยงานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โปร่ ง ใส
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดทามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น
เพื่อกากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปั ญ หาความเดือดร้อนให้ แก่ป ระชาชน รวมทั้งพั ฒ นาปรับปรุงขั้นตอน
ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนิน การ
เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ กากับ ติ ดตามการจั ดการเรื่องราวร้องทุ ก ข์/ร้องเรีย นขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. เป้าหมาย
1. กากับ ติดตามการจั ดการเรื่องราวร้องทุ กข์/ร้องเรียนขององค์การบริห ารส่ วนตาบลโชคชัย ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2. กากับ ติดตามให้ มี การปรับ ปรุง พั ฒ นากระบวนการจัด การแก้ไขปั ญ หา ช่องทางการร้องเรีย น
การติ ด ตามผล และการแจ้ งผลการด าเนิ น การเรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ แ ละเรื่อ งร้ อ งเรี ย นต่ างๆ ให้ มี ค วามรวดเร็ ว
สะดวกและเหมาะสม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. ประชุมคณะทางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
โชคชัย เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
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3. คณะทางานฯ กาหนดมาตรการในการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กาหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย
- ก ากั บ ติด ตามให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งจัด ให้ มีก ารประชาสั ม พั น ธ์เผยแพร่ก ระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
อย่างชัดเจน
- กาหนดให้มีการพัฒ นาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ
- กาหนดให้ห น่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือ
ความก้ าวหน้ า ผลเรื่ องร้ อ งเรี ย น ให้ ผู้ ร้ องเรียนทราบ รวมทั้ งมี ช่ องทางในการติ ด ตามเรื่อ งร้อ งเรีย นให้ ผู้
ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
โชคชัย ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. คณะทางานฯ กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ
6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
7. รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การเรื่อ งร้อ งเรีย น พร้ อมปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางแก้ ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบช่ อ งทางในการร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4. มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
4. มีการกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ให้ สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กาหนดไว้
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโชค
ชัย
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อเป็ น การส่งเสริมให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่วมในการบริห ารกิจการขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง ส่งเสริ มกระบวนการมีส่ว นร่วมในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมดาเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผล
ให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลื อกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน
5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป
6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
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7. รายงานผลการดาเนิน การตามแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มี ก ารจั ด เวที ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอข้ อ คิ ด เห็ น ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
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3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมิ นผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รู ป ธรรม ซึ่ งจะส่ งเสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ราชการ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงดาเนินกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการบริห ารงานองค์การบริห ารส่วนตาบลโชคชัย ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลโชค
ชัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2. จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา
2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
กรรมการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการและเลขานุการ
(6) เจ้าพนักงานธุรการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยปีละ ๑ ครั้งแล้วเสนอ
ผลการประเมินให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชค
ชัย
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัยสาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6. การจัดทาแผนการดาเนินงาน
7. การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
8. การติดตามและประเมินผล
9. การจั ด ท าสรุ ป รายงานผลการด าเนิ น โครงการฯ แล้ ว รายงานให้ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณา
เพื่อปรับปรุงดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการติ ดตามประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ราชการ และร่ว มปรับ ปรุงแก้ ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบตรวจสอบภายใน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการดาเนิน งานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่ วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยัง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ ง จะทาให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่ งเสริมให้ เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานป้องกัน
การประพฤติมิ ชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การ
ใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
3. เพื่อนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานและป้ องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
โอกาสของความสาเร็จของงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

87

6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิ ธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลการบริห ารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริห ารงานด้านอื่น ๆ ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลโชคชัย ให้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบั งคั บ ค าสั่ ง และมติค ณะรั ฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดู แลรักษา และความปลอดภั ยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้ บริห ารเพื่อนาข้อมูล ไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่
๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๓. มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
4. บุ ค ลากรมี ค วามเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ อย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ
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4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลั ง ประกาศให้ ใ ช้ เป็ น เรื่ อ งๆ ไป ซึ่ ง อาจอยู่ ใ นรู ป ของกฎหมาย ระเบี ย บ ระบบบั ญ ชี
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและ
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนิ นงานไม่สั มฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย มีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
โชคชัย จึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล และรายงานทางการเงิน ที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและเชื่ อ ถื อ ได้ สร้างความมั่ น ใจแก่
ผู้บริหาร ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุ คลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม ภายในขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒ นาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทาการ เว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ
6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
๓. ระดับ ความพึ งพอใจของผู้ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมิ นผลการควบคุม ภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มั ก จะก าหนดหน้ า ที่ ข องงานเป็ น เรื่ อ งๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบี ย บและข้ อ บั งคั บ ที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบกากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่ งตั้ง การโอน
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแลการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุ แ ต่ งตั้ งได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ต่ อ สาธารณชน รวมถึ งประชาสั ม พั น ธ์ ให้
ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัยก่อน
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การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- นาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย ได้ ด าเนิ น การเลื่ อนขั้ น เงิน เดื อ นตามกฎหมาย ระเบี ย บ หนั งสื อ สั่ งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- นาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
- นายกองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลโชคชัย ออกค าสั่ งการเลื่ อนขั้ น เงิน เดือ นตามมติ คณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นาผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริห ารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิ กเงิน ออกจากคลั งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่น เดีย วกัน ต้องมีการดาเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ สานักงาน
ปลั ด องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลโชคชัย จึ งจัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมู ล ข่าวสารการบริห ารงบประมาณ
การรั บ -จ่ ายเงิน ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้าถึ งข้ อมู ล การบริห าร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบ ก ากั บ ดู แลการบริห ารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัยต่อสาธารณชน
4. เป้าหมาย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับดูแลการบริหารงบประมาณ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีการดาเนินการ
- รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกาหนดให้มีภาคประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
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- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัยต่อสาธารณชน และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดาเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยทาให้เกิดความโปร่งใส
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 – 2561) จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดาเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อ
ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถ
พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การ
บริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่
ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
4. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มเป็ น ผู้
สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
3. ประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการที่สาคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์
และที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจั ดซื้อจัด
จ้างในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริ มความรู้ ด้า นกฎ ระเบี ยบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องสาหรั บ ผู้บ ริห าร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรื อ ขาดความรู้ ก ฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ค าสั่ ง เงื่อ นไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริ หารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อัน มีผ ลให้ เกิดประสิท ธิภ าพและเกิดผลดีต่อองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ กสภาองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เพิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้ าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่ น บั ญ ชีแสดงรายการทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายการขัดกัน ระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริห าร
และสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ/แผนงาน
2. กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
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4.3.2 ส่ ง เสริ ม สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ให้ มี บ ทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยบริ ห าร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโชค
ชัย
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิ บัติ
หน้ าในภารกิจ การตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของฝ่ ายบริห าร มีความรู้ในข้อบั งคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญ ที่ ใช้ส าหรับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลการปฏิบั ติงานของฝ่ ายบริห าร ซึ่งอานาจในการบริห าร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรีย บร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒ นาร่ว มกัน นอกจากจะทาให้ องค์กรปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น มีบ รรยากาศการทางานแบบมี ส่ ว นร่ว มและมีป ระสิ ทธิภ าพ ยังสร้างความน่ าเชื่อถือ ให้ กั บองค์ก ร
สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไก
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ศั กยภาพสมาชิก สภาองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลโชคชัย ในการตรวจสอบ ติ ดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. เพื่ อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ เกี่ยวข้องกับ บทบาทและอานาจหน้ าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัย
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาคู่มือระเบี ยบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส มาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลโชคชัย ใช้
สาหรับการประชุม
2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย และความรู้ในข้อบั งคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง
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3. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการ
ต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทาแผนปฏิ บัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลโชคชัย มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอานาจหน้าที่
และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรมตรงไปตรงมา
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4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค่านิ ยมและวัฒ นธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญ หาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้ อ งดี ก ว่ าส่ ว นรวม การยกย่ อ งเชิ ด ชู ค นรวย การแสวงหาผลประโยชน์ จ ากการเป็ น พรรคพวกของ
นักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ล ดน้อย
ถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้ มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย
เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ที่ มุ่ งแสวงหาผลประโยชน์ ปั ญ หาการทุ จ ริต เป็ น ปั ญ หาที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั งคม
และความมั่ น คงของประเทศ กระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วให้ สั ม ฤทธิ ผ ลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุ จริต องค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัยจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้าน
การทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จั ดท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ และเผยแพร่อ งค์ ค วามรู้เกี่ย วกับ ต่ อต้ านการทุ จ ริต ผ่ านช่ องทางสื่ อ
ประชาสัมพัน ธ์ของหน่ วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่ างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
4. สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
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5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวั งการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มี ก ารเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ให้ ภ าคประชาชน ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง
2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยจึงจัดทากิจกรรมบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
6. วิธีดาเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทางานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
2. กาหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่ านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน
5. หน่ วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต
6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต
2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต

