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คานา
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจ ริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกากับดูแลองค์กรที่ดี และ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคี รีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ สร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น
ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้
มีมติเ ห็นชอบให้ข ยายกรอบเวลาของยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการปูองกันและปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 และเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน
แผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
จึง ได้ ขยายกรอบระยะเวลาเป็ นสิ้ น สุด ปีง บประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ มีผ ลบั งคั บ ใช้ ต่อ เนื่ องครอบคลุม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย โดยใช้โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่
ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์
ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี จะเป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจานง และนโยบายการบริหารงานด้วยความ
สุจริต เพื่อเป็นการกากับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนา
การปูองกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสาคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ
ปัญหาที่ ส าเหตุ ซึ่ง หากปล่ อยให้ มีการทุ จ ริ ตเกิ ดขึ้ น ก็ จ ะสร้า งปั ญหาความเสีย หายแก่ สัง คมและประเทศชาติ
ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาแล้ว
๒ ฉบับ จากสถานการณ์การทุจริตในปัจ จุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนจาก
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตให้ส อดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบโจทย์ต่อ
ปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงและเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจ ริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand) เปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕0 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการการทุจริต ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖0 จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และถือ
เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจาก
การทุจริตนางบประมาณทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ
ดังนั้น สานักงาน ป.ป.ช. จึงได้ดาเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีการ
ดาเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้ วยการจัดทาแผนปฏิบัติ การปูอ งกันการทุจ ริต ส่งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจ ริตของ
องค์กรตนเองต่อไป

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของ
การทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่

-2การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่ อให้บ ริ การต่ า ง ๆ ของรั ฐสามารถตอบสนองต่ อความต้อ งการของชุม ชนมากขึ้ น มี ประสิท ธิภ าพมากขึ้ น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปู องกันและ ปราบปราม
การทุจ ริต แต่พ บว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจ ริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้ คนในปัจ จุ บัน มุ่ง เน้ นที่ ก ารสร้ างความร่ ารวย ด้ วยเหตุนี้ จึง เป็ น แรงจู งใจให้ เจ้ าหน้า ที่มี แ นวโน้ มที่ จ ะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจ ริตในปัจ จุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้า ที่ เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับ ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจ จุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จ ะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม

-37) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจ ริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่า นิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจ ริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลกระเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมี ผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับ
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริต
คอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - IT) พบว่า
ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 2020 ได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
เท่ากับปี 2019 (พ.ศ. 2562) จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลวัง คี รี เป็น องค์ ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น รู ปแบบหนึ่ งที่ จั ดตั้ ง ขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลั กการกระจายอานาจการปกครองจากส่ว นกลางสู่ท้ องถิ่ น ปฏิบั ติ ราชการตามอานาจหน้ า ที่
"ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" ในท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔6 จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการ
ตามแต่ล ะภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบ
การดาเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ดังกล่าว
ยังสอดคล้องกับคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนด
"มาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมีให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้"
เมื่อพิจารณาถึงสิ่งจูงใจให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อานาจหน้าที่ของตนไปในทางที่มิชอบ
ประกอบด้วย ๒ ปัจจัยหลัก คือ
๑. ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ชื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง
2. ปัจจัยภายนอก คือ ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการ
ทาให้ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับ
คนที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตสานึกและความตระหนักเท่านั้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้ คะแนนเท่ากับ 96.44 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี

-4บางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยเพื่อยกระดับการดาเนินงานตามหลัก คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่า งมี
สัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อไป
จากยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการการทุจ ริต ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖0
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ข องชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand) มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับ รู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูง ขึ้ นได้ นั้น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต้อ งมีร ะดับ ธรรมาภิบ าลที่ สู งขึ้ น เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐและประชาชนต้ อ งมี
พฤติก รรมแตกต่ างจากที่เ ป็นอยู่ ในปั จ จุบัน ไม่ ใช้ต าแหน่ งหน้ าที่ในทางทุจ ริต ประพฤติมิ ชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ภายใต้กรอบการดาเนินการของ สานักงาน ป.ป.ช. ที่มีสาระสาคัญ ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ กาหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายใน ด้วยการปลูกและปลูกจิตสานึก
และมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การคานึงถึงประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้นากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการดาเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักประการหนึ่ง คือ
"การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและ
ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม"
ส่วนที่ ๒ กาหนดขึ้นเพื่อปูองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความสาคัญกับ
การดาเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และปราบปรามการการทุ จ ริ ต
สานักงาน ป.ป.ช. จึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินการประกอบด้วย ๔ มิติ ได้แก่
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย
๑.๑ การสร้ า งจิ ตส านึ ก และการสร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ง ข้ า ราชการ
การเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการฝุายการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒ การสร้างจิตสานักและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
มิติที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
ประจักษ์

๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจ การการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
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มิติที่
๓.๑
ส่วนร่วมตรวจสอบ
๓.๒
๓.๓

มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
การรับฟังความคิดเห็นการรับ และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๑

มีการจั ดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิ น

กาหนด
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๔.๓ การส่งเสริม บทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่ว มของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจ ริตบังเกิดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการการทุจริต
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เป็นแผนที่ได้
รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กรอบแนวทางของ ป.ป.ช. ประกอบด้วย ๔ มิติ โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามกรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์ในการจัดทาดังนี้
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีรวมถึงประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี

-64. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
รวมถึ งประชาชนในพื้ นที่ มีจิ ตส านึก และความตระหนั ก ในการปฏิ บัติ หน้ าที่ ราชการให้บั งเกิด ประโยชน์ สุข แก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่ส ามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรีที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก ธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
5) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจ และให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม พ.ศ.2565

มิติ

ภารกิจตามมติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑ การสร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต

๑.๑ การสร้างจิตสานึก
และการสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการฝุาย
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น
และฝุายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
1.1.1 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี”
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
(1) โครงการรณรงค์การจัดการขยะรี
ไซเคิล

๑.๒ การสร้างจิตสานัก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
200,000

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
200,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
200,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
200,000

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
200,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-8-

มิติ

ภารกิจตามมติ

๑.๓ การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน
มิติที่ 1

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
(2) โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน
(1) โครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่
โกง”
(2) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
9 โครงการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
50,000

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
50,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
50,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
50,000

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

-9-

มิติ

ภารกิจตามมติ

มิติที่ ๒ การ
๒.๑ แสดงเจตจานงทาง
บริหารราชการเพือ่ การเมืองในการต่อต้านการ
ป้องกันการทุจริต ทุจริตของผูบ้ ริหาร
๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
(1) กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี
(1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล
(2) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด
อบต. และหัวหน้า ส่วนราชการ
(3) โครงการจ้างเหมาประเมินความพึง
พอใจของประชาชน
(4) สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
(5) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(6) การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ
(7) สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
(8) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ

ภารกิจตามมติ
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

(1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(3) มาตรการมอบอานาจของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
(4) มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
(5) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
(1) โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
หน่วยงาน/บุคคลในการ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ดาเนินกิจการการประพฤติ ให้บริการประชาชนดีเด่น
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒.๕ มาตรการจัดการ ใน (1) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการ
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
ปฏิบัติราชการ”
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ

มิติที่ 2

ภารกิจตามมติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

รวม

(2) กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี”
(3) การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน
(4) ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี
(5) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
(6) มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”
21 โครงการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
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มิติ

ภารกิจตามมติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ ๓ การ
ส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

(1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย
(2) การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
(3) จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลและตามหมู่บ้าน เป็นต้น
(4) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลั ง พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง
(5) อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(1) โครงการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี
(2) การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
(3) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็นการรับ และ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

100,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ

มิติที่ 3

ภารกิจตามมติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล วังคีรี
(2) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง
(3) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
คีรี
11 โครงการ

รวม

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000
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ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

(1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

-

-

-

-

-

(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

มิติ

ภารกิจตามมติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 4 การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้
๔.๓ การส่งเสริม บทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น
รวม

(1) โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี

มิติที่ 4

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิต สานึกและการสร้างจิต สานึกและความตระหนักแก่บุค ลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิต สานึก และความตระหนัก ในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1 :

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่ งผลกระทบอย่า งร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลสาคัญที่ทาให้ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรค
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่านิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย และวัฒนธรรม ระบบ
อุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการบริหารของ
ภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก การทุจริตมีลักษณะ
เป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย เช่น
การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมที่ส ร้างสรรค์ หรือเครื่องมือที่จ ะควบคุมให้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในการปูองกันและ
ต่อต้านการทุจริตประพฤตติมิชอบ
ดังนั้ น เพื่ อกระตุ้ นและส่งเสริ มให้ ข้า ราชการ เจ้ าหน้าที่ ขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลวั งคี รีไ ด้
ตระหนัก และให้ความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจ ริต โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมใน การ
ดาเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จึงเห็นควรให้มีการดาเนินโครงการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วย
หลักธรรมาภิบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม
2.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีจิตสานึก
ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่ อ ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ ท้ อ งถิ่น ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวัง คี รี สามารถน ากฎหมาย กฎ
ระเบียบราชการ และข้อบังคับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

- 16 2.5 เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการทางาน
รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
4. พื้นที่ดาเนินการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
5.2 มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
5.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
5.4 จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
200,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
9.2 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีที่เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก
ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการทางาน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
โครงการที่ 2 :

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

1. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสาเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้น ๆ ย่อมประสบความสาเร็จ มีความเจริญ
ก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใด ๆ แล้วย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ
ไร้อุ ดมการณ์ ไม่มีทั กษะหรือ ประสบการณ์ที่จ าเป็ นในการทางาน ย่อ มท าให้ องค์ กรนั้ น ๆ ด้ อยพั ฒนาหรื อ
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แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจ ริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วย
ความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มา
ขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนาพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่
ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่ง
ธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุ นให้บุ คลากรภายใน ประกอบด้ว ย คณะผู้บ ริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้า ง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
ตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
2.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
2.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ
5.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
5.2 จัดกิจ กรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่ง เสริมให้รู้รัก สามั คคี เสียสละ ช่ว ยเหลื อ
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสั งคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
หรือทาบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธ เป็นต้น
5.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
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40,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
9.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
9.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการที่ 1 :

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี”

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
วัง คีรี พ.ศ. 2557 ประกอบกับ ได้ มีม ติใ นการประชุ มครั้ง ที่ 3/2546 ของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่องกาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ พึงปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัย
ไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า พึงพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิ บัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3 เพื่อให้ราษฎรเกิ ดความภาคภูมิใจในวัฒ นธรรมในท้องถิ่ น รั กถิ่นที่ อยู่อาศัย รักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันปกปูองและรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลาดับ
2.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร
ข้า ราชการทุ กคนพึ งยึ ด ถือ เป็น แนวทางปฏิ บัติ ค วบคู่ ไ ปกั บ ระเบี ยบและกฎข้ อ บั งคั บ อื่น ๆ อย่า งทั่ว ถึ งและมี
ประสิทธิภาพ
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ เรื่อ ง กาหนดให้ ข้อมูล ข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่ งใสและตั วชี้วั ดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.1.3 สร้ า งจิ ต สานึ ก และความตระหนั ก ที่จ ะไม่ ก ระท าการอัน เป็ น การขั ด กัน แห่ ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการที่ 1 :
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
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แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้ อิ ท ธิพ ลตามอ านาจหน้ า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบเพื่อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ว นตั ว โดยก่ อ ให้ เ กิด ผลเสี ย ต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติ
พี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง คี รี จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจการปู อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เพื่อปูองกันการทุจ ริตในการปฏิบัติราชการ
จึงได้ จัดกิจ กรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้ อน ผ่านการประชุ มผู้บริ หารกับพนั กงานส่วนตาบลวังคี รี เพื่อให้
พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของ
ตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจแก่ พ นั ก งานส่ ว นต าบล พนั ก งานจ้ า งเกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีจิตส านึก
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
3. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายกฎหมายและคดี สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.2
โครงการที่ 1 :

การสร้างจิตสานักและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
โครงการรณรงค์การจัดการขยะรีไซเคิล

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี กอปรกับ
จานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทั้งประชากรจริงในพื้นที่และประชากรแฝง ล้วนส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาขยะ
เพิ่มขึ้นทวีคูณ รัฐบาลได้กาหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) โดยกาหนดแนวทางในการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หลัก ๓Rs (Reduce Reuse และ Recycle) และหลักการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน “ประชารัฐ” ได้แก่ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาสังคม/
ประชาชน โดยให้จั งหวั ด อาเภอ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และหมู่บ้ าน/ชุมชน เป็น กลไกหลั กในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดทาโครงการรณรงค์การจัดการขยะรีไซเคิลขึ้น
เพื่อมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดาเนินงาน และปลูกจิตสานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดปริมาณขยะ
จากครัวเรือน ทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกาจัดลดลง
2.2 เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินงาน
2.3 เพื่อปลูกจิตสานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
3. เป้าหมาย
หมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ จานวน 5 หมู่บ้าน และจุดรวบรวมขยะอันตรายหมู่บ้าน ๆ ละ
๑ จุด
4. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ 5 หมู่บ้าน
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประเภทของขยะมูลฝอย
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.2 จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน
5.3 ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียน
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5.5 ติดต่อประสานงานกับร้านค้าของเก่าในเรื่องราคาขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ เพื่อจัดทาตาราง
เปรียบเทียบราคาขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท พร้อมกาหนดวันที่เข้ารับซื้อจากธนาคารขยะรีไซเคิล
5.6 ประเมินผลและรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
100,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกาจัดลดลง
9.2 ชุมชนเกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
9.3 ประชาชนได้รับการปลูกจิตสานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
โครงการที่ 2 :

โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. หลักการและเหตุผล
ทุกนโยบายของรัฐ บาลการขั บเคลื่อนประเทศต้องเพิ่มพู นความรู้ สร้างอาชีพ ที่มั่น คง มีร ายได้
เพียงพอและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึงถึงความ
พอประมาณ ความมี เหตุผ ลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ ดีเพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพื้ นฐานของความรอบรู้
ความรอบคอบ ระมั ดระวัง และคุ ณธรรม การใช้ ค วามรู้ อ ย่า งถูก หลั ก วิช าการควบคู่ ไปกั บการกระท าที่ ไ ม่
เบี ย ดเบี ย นกั น ค านึ ง ถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ลตลอดจนการแบ่ ง ปั น ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้าด้วยกันสร้างสรรค์
พลังในทางบวกนาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ใน
ทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดาเนิน
ชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ใช้ปัจจัยด้านพื้นฐานในการดาเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการบริโภค
มีส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และพืชล้มลุก
ต่าง ๆ ไว้บริโภค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คุณค่า สร้างความ
รักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป สานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.2 เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตาบลวังคีรีมีการใช้ชีวิตประจาวันตามหลักการของความพอเพียง
ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพ ยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้
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2.4 เพือ่ ให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
2.5 เพือ่ เป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. จัดอบรมการปลูกผักพื้นบ้าน ประชาชนในตาบลวังคีรี
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและนาความรู้ไปใช้ประกอบ
อาชีพได้ ส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และ
พืชล้มลุกต่าง ๆ ไว้ บริโภค ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 เชิญกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
5.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.3 ติดต่อวิทยากรบรรยาย
5.4 จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ใช้ในการอบรม
5.5 จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
5.6 ประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
50,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าได้
9.2 ประชาชนในตาบลวังคีรีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
9.3 ประชาชนในตาบลวังคีรีสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนและรู้จักวิถีชีวิตพอเพียง
โครงการที่ 3 :

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน

1. หลักการและเหตุผล
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน นับว่าเป็นสิ่งสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย
มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และสมาชิกในชุมชนยังสามารถนาสินค้ามาจาหน่าย
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การอุดหนุนร้านค้าในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทย ใช้ของไทย ซึ่งการ
ดาเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และยังเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กลุ่มอาชีพ ในชุมชน ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจน
ที่ไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเองให้อยู่ได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความ
เจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน
ให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับประชาชน จัดขึ้นตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีที่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม
และความต้ องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการจัด ฝึกอบรมหลั กสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้ งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็ม ใจที่จ ะถ่า ยทอด
ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
ดัง นั้น ส านัก ปลั ด องค์ การบริห ารส่ว นต าบลวั งคี รี จึ งได้จั ดท าโครงการฝึก อบรมอาชีพ ให้ กั บ
ประชาชน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้
ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจาวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายใน
ชุมชน ได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ เพื่อให้
สามารถนาไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทา และ
ร่วมกันพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้
2.4 เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง
3. เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน/ผู้ด้อยโอกาส และผู้สนใจในพื้นที่ตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 เสนอโครงการ
5.2 ประสานไปยังกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม
5.3 ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม
5.4 ดาเนินการฝึกอบรมตามแผนการดาเนินการ
5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
100,000.- บาท

- 25 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อาชีพต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
9.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในชุมชน
9.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้
9.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมีทักษะที่สามารถนาไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้

๑.3
โครงการที่ 1 :

การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

1. หลักการและเหตุผล
ในปัจ จุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็ กและเยาวชน พระราชบั ญญั ติก าหนดแผนและขั้ น ตอนกระจายอ านาจให้ แ ก่อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและ
หน้า ที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จั ด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา
6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี พิจ ารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ
ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผล
ที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง
รู้จัก แยกแยะถู กผิ ด ปฏิ บัติ ต่อ ตนเองและผู้ อื่นโดยชอบ ไม่ คดโกง มีจิ ตสาธารณะ มีจิ ตส านึ กเพื่ อส่ ว นรวม
ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใด ๆ และพร้อ มที่จ ะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
2.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจ ริตคอร์รัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
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เชิงปริมาณ
เด็กนักเรียนในตาบลวังคีรี
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
4. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังคีรี , โรงเรียนบ้านวังลา และโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
30,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
9.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ
9.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
โครงการที่ 2 :

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

1. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชน เป็นกาลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการดาเนินชีวิต อันส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันยืนหยัดอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษา เรียนรู้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม สาหรับการดาเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมได้
อย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งที่ไม่ดี และเลือก
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

- 27 องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังคีรี , โรงเรียนบ้านวังล า และ
โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทาโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อปลูกฝังคุณงามความดี การประพฤติดีให้กับเด็กและเยาวชนของโรงเรียนเป็น
การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการปลูกฝังส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ
ศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนามาใช้ในการเรียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ อดทน อดกลั้น และมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
2.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และสถาบัน ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. เป้าหมาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังคีรี , นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังลา และโรงเรียนบ้า น
เขาพรุเสม็ด
4. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังคีรี, โรงเรียนบ้านวังลา และโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด อาเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
5.2 ประชุมการวางแผน การดาเนินงาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
5.3 ดาเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5.4 สรุปผล – รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
80,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 เด็กและเยาวชน
9.2 เด็กและเยาวชน
9.3 เด็กและเยาวชน
9.4 เด็กและเยาวชน
9.5 เด็กและเยาวชน

ได้รับความรู้ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้อง
สามารถนาหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมได้
มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
รู้จักเสียสละ อดทน อดกลั้น มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
รู้จักความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และสถาบัน ชาติ ศาสนา

- 28 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑
โครงการที่ 1 :

แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี

1. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับ รู้การทุ จ ริต ไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ คะแนนจะสูงขึ้ นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจ จุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนิน งาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจ กรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เ ท่าที่จาเป็นตาม
กรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ต้องแสดงเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจ ริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจ ริต ส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ บาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่
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เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร
3. เป้าหมาย
3.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
3.2 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
3.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้ านการทุจ ริต ของผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
5.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
5.3 จัดตั้งคณะทางาน
5.4 ประชุมคณะทางาน
5.5 จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
5.6 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
5.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
5.8 รายงานผลการดาเนินงาน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
9.1 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
9.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
9.3 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
ผลลัพธ์
9.4 การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีได้
9.5 ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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โครงการที่ 1 :

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

1. หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เป็น
บุคลากรที่มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 66 ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการ
พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลัก เกณฑ์และวิธี การบริห ารกิ จ การบ้า นเมื องที่ ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้ก ารบริหารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้ม ค่ า ในเชิ งภารกิจ ของรั ฐ ดัง นั้ น เพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มการพั ฒนาคุ ณภาพการบริห ารงานบุ คคลให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
2.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจ ริตในการแสวงหาประโยชน์จ ากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล
2.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
3. เป้าหมาย
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อ น
ตาแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
5.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
5.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
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5.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ผลผลิต
มีม าตรการด าเนิ น งานด้ า นบริห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล จ านวน 1
มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
9.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ วนตาบลไม่
น้อยกว่า 90 %
- บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
โครงการที่ ๒ :
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์ก ารบริหารส่วนต าบล ปลั ด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้อง
ทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติด ต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ มี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ
ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
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เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การ
บริ หารราชการเพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์สุ ขของประชาชนและเกิด ผลสั มฤทธิ์ต่ อภารกิ จ ของรั ฐ ไม่ มีขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 59 (1) กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการ มาตรา 60 วรรคสาม ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่ส ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริก ารประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
2.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
2.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
2.4 เพื่ อปู องกัน การผู กขาดอานาจหน้า ที่ใ นการใช้ ดุล พินิ จ อั นอาจเป็ นเหตุ แห่ งการทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
3. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
5.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
5.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ผลผลิต
- มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
9.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
โครงการที่ 3 :

โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน

1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล การจั ด ท างบประมาณการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การตรวจสอบ
การประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน และการเปิดเผยข้อ มูล ข่าวสาร ให้เ ป็นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้ อบังคั บ
จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 29.62 ตาราง
กิโลเมตร นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จ ะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญั ติส ภาต าบลและองค์ การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 66 ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการ
พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิ ธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
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2.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ
2.2 เพื่อ เป็น การสร้ างจิตส านึ กความตระหนั กให้ แก่บุ คลากรผู้ใ ห้บริ การ ปฏิ บัติห น้า ที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
2.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
3. เป้าหมาย
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจั งหวัด ทาการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
4. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
5.2 ดาเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ว นตาบลวั งคีรีตาม
รูปแบบที่กาหนด
5.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีทราบ
5.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
5.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
5.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ผลผลิต
- ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี จานวน 2 ฉบับ
9.2
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

1. หลักการและเหตุผล
การพิจ ารณาความดีความชอบหรือการพิจ ารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองค์การตาบลวังคีรี ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจ ารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงวัน ที่ 25 เดื อนพฤศจิก ายน พ.ศ.2545 ได้ กาหนดให้น ายกองค์ก ารบริ หารส่ว นต าบลแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้า ง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
3. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้อานวยการกองและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรีที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
5.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี รวบรวมและเสนอผลการพิจ ารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนัก งานองค์ การบริห ารส่ว นต าบลวั งคี รีเ สนอมา โดยใช้ หลั กเกณฑ์ต ามที่ก าหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม

- 36 7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
โครงการที่ ๕ :

ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
3. เป้าหมาย
บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
- จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี

- 37 9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
9.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
9.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
โครงการที่ 6 :

การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติ ให้เป็น ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัส ดุ ปี 2535 และแก้ไ ขเพิ่มเติมและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้

3. เป้าหมาย
3.1 หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน
3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
5.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ
5.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
5.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
5.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

- 38 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
9.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
9.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
โครงการที่ 7 :

สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2.2 เพือ่ ให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2.3 เพือ่ เป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
3. เป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ
5.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
9.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
9.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

- 39 โครงการที่ 8 :

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการ
จัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะบริหารงานให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจ ารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ย วกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด จ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
3. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ระบบกระจายเสียงไร้สาย
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
5.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ผลผลิต
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
9.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึ งข้อมูล ข่ าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างไม่น้อยกว่ าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

๒.3

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้เ ป็น ไปตามหลัก การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ 1 :

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

1. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
2.2 เพื่อให้ส ามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้ส ภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
2.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพ ธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
2.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดาเนินงานได้
3. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5.3 จัด ท าประกาศกระบวนงานบริ ก ารปรับ ลดระยะเวลาการปฏิบั ติ ราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
5.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(1) ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
(2) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
(3) จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
(4) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
(5) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
(6) จัดทาคาสั่ งการให้บ ริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้ บริก ารแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
(7) การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
5.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
5.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องใน
การจัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีป ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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9.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
9.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
9.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
9.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
โครงการที่ 2 :

มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

1. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจ ารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับ บัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
3. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
5.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
5.3 ส าเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์ การบริหารส่วนตาบลวังคีรี หรือหัวหน้า ส่ว น
ราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 3 :

มาตรการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

1. หลักการและเหตุผล
ตาม พระราชบั ญญัติ ส ภาต าบลและองค์การบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึ ง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้หลายเรื่องหลาย
ประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอาไว้ การที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิ
ชอบในขั้นตอนต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบล
จึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.2 เพือ่ ให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
3. เป้าหมาย
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 3 เรื่อง
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิจารณา
5.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติราชการแทน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ร้อยละ 80 ของเปูาหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
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มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกาหนดอานาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อ
เติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อานาจ
อยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่
ท าให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ขึ้ น มาได้ ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ
2.2 เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
3. เป้าหมาย
คาสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้ กับ รองนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล, ปลัด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล หรื อ
ผู้อานวยการกองช่าง
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 เสนอคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล, ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้อานวยการกองช่าง เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในการใช้อานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด, กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีการออกคาสั่งมอบอานาจนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ

1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วน
ตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้า ที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ
หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุาย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา 60 วรรคสาม ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้า นเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติส ภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 60 วรรคสาม ใน
กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามลาดับที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดตรัง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดตรัง
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่ส ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
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2.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริก ารประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
2.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
2.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
2.4 เพื่ อปู องกัน การผู กขาดอานาจหน้า ที่ใ นการใช้ ดุล พินิ จ อั นอาจเป็ น เหตุ แห่ งการทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
3. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้า ส่วนราชการ จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
4. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
5.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
5.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ผลผลิต
- มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
9.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์
โครงการที่ 1 :

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น

1. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทาให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่น ๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทา
ความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่ องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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โครงการที่ 1 :

มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”

1. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนิน งานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้
เกิ ดการทุ จ ริ ต ดั ง นั้น วิ ธีก ารบริ ห ารจัด การภายในองค์ก รที่ น าไปสู่ การปรั บเปลี่ย นพฤติ ก รรม ค่ า นิย มและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้า ที่
ถึงแม้จ ะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่ อ
นาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เพือ่ ให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
2.3 เพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
3. เป้าหมาย
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
5.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
5.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
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ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 2 :

กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ”

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่น ดิน (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ล ะภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ
โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลวังคีรี กับปลัดองค์การ
บริ ห ารส่ วนต าบลวัง คี รี และหั วหน้ าส านัก ปลั ด/ผู้ อานวยการกอง และให้ มี การลงนามจั ด ทาข้ อตกลงทุ ก ปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.2 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานระดั บ ส านั ก /กอง/ฝุ า ย มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
2.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบั ญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน

- 50 ตาบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะทางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.1 ชี้แจงสานัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และ
ผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน
ในการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
5.3 รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ ต าม
เปูาหมายหรือตัวชี้วัดที่กาหนด
5.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
6. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับคะแนนที่ได้รบั
5
4
3
2
1
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ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 3 :

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คาร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีขึ้น
เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
2.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
3. เป้าหมาย
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
5.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5.3 จั ด ประชุ ม ให้ ค วามรู้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
5.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
โครงการที่ 4 :

ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี

1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
เนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจ จัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคี รีเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผ ล ช่ว ยปูองกั นหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อาเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรียังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้ าหน้าที่ของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง ส.ต.ง.
แล้ว แต่ ส.ต.ง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย มีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เพื่อความ
โปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.2 เพือ่ ความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เป้าหมาย
ทุกสานัก/กอง จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
4. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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5.1 ทุกสานัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
9.2 องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจ ริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ 5 :

มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”

1. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิ ภาพตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจ ริตจะเกี่ย วข้องกับการใช้จ่า ยเงิน ไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบี ยบข้อ บังคับ หรือไม่ หรื อตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิส ระที่มีหน้า ที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
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องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
โครงการที่ 6 :

มาตรการ “ด าเนิ น การเกี่ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น กรณี มีบุ ค คลภายนอกหรือ ประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ว่าทุจริต และปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ”

1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจ ริตประพฤติ มิชอบในส่วนราชการและหน่ว ยงานของรั ฐ โดยมุ่งเน้นการสร้า ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้
จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใน
เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่อง
และเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
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2.1 เพื่อ สร้า งจิต ส านึ กให้แก่ พ นัก งานส่ว นตาบล พนั กงานครูองค์การบริ หารส่ว นตาบลวั งคี รี
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
3. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ดาเนิ นการกาหนดหลั กเกณฑ์แ ละแนวทางในการพิจ ารณาเรื่อ งร้ องเรี ย นว่ ามี มูล และเข้ า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ
5.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
5.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ตัวชี้วัด
- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.2 ผลลัพธ์
- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
โครงการที่ 1 :

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่น ๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
2.2 เพือ่ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
2.3 เพือ่ ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
4. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
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ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
โครงการที่ 2 :

การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะสังคมปัจ จุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ใน
การดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้า ง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือ
เห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงจาเป็นต้องพิจารณาใน
การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ล ะขั้นตอนที่
ต่า งกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผ ลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนได้รับทราบโดย
ผ่านทางสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อสร้างจิ ตส านึกให้ เกิดการเรียนรู้ รั บรู้และเข้ าใจในภารกิจ การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.4 เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
2.5 เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
2.6 เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน
3. เป้าหมาย
เพื่ อ ผลิต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์เ ผยแพร่ ภ ารกิ จ ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลวั งคี รี ใ ห้แ ก่ ป ระชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
3.1 จัดทาวารสารรายงานประจาปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
3.2 จัดทาวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
3.3 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบล และคู่มือการให้บริการประชาชน
3.4 จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
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ปูายประชาสัมพันธ์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เสียงตามสาย
อืน่ ๆ

4. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 เสนออนุมัติโครงการ
5.2 ดาเนินการประชุม
5.3 มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
5.4 ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
100,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี โดย
กาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล และมีความ
พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
โครงการที่ 3 :

จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เช่น
เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลและตามหมู่บ้าน เป็น
ต้น

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่น ๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลวั งคีรีจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล ที่
ส าคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเปูา หมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูล ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้า ถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
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2.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
2.2 เพือ่ ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
2.3 เพือ่ ให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
3. เป้าหมาย
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
4. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้า ที่ให้บริ การประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
10,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
โครงการที่ 4 :

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจ กรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน

- 60 2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมู ล ข่าวสารในการปฏิบัติ งานให้ประชาชนได้รั บรู้ เพื่อประชาสัมพัน ธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจ ริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
3. เป้าหมาย
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ข ององค์ก ารบริหารส่วนตาบลวัง คีรี และปิ ดประกาศข้อ มูล ดั งกล่ าวที่ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 5 :

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 12 วรรคท้าย กาหนดให้มีสถานที่กลางสาหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่
30 กันยายน 2553 ข้อ 7 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้สถานที่กลางดาเนินการตามระเบียบ
จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอานวยการของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เ ป็นเจ้าเป็น
ผู้ดาเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางดาเนินการ
แทนก็ได้ ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้ทาเท่าที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของสถานที่กลาง อนึ่งในการ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพหรือส่วนราชการอื่นที่เป็นที่ตั้งของ
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กาหนดด้วย
อาเภอห้วยยอด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จานวน 18 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาล
ตาบล จานวน 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 13 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีงบประมาณในการพัฒนาใน
พื้นที่ของตนเองพอสมควร จาเป็นที่จะต้องจัดให้มีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพื่อหาผู้รับจ้างในการดาเนิน
โครงการพัฒ นาของตนเป็นประจ าและมีจ านวนมากขึ้ นทุกปี ประกอบกั บปัจ จุ บันรัฐ บาลได้มีนโยบายในการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก ส่ ว นราชการและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดย
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปูองกันปัญหาดังกล่าวด้วยนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการสมยอมในการ
เสนอราคา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กาหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้
สถานที่กลางที่จังหวัดกาหนดเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ในการยื่นซองและเปิดซองสอบ
ราคาประกวดราคา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอมีความ
โปร่งใสเชื่อถือได้
2.2 เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 เพื่อให้สถานที่รับซอง – เปิดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพร้อม ปลอดภัย
และสามารถดาเนินการตามได้ตามระเบียบกฎหมาย
2.4 เพื่อสร้างการบริการที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มาติดต่อ
2.5 เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการดาเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพร้อมอยู่
เสมอ
2.6 เพื่อสร้ างมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอห้วยยอด
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2.7 เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอห้วยยอดให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และมีสถานที่สาหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
3. เป้าหมาย
3.1 จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานและอานวยการจัดซื้อจัดจ้างและการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการตรวจสอบรวบรวมข้อมูล ที่ดิน, ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
เจ้าของที่ดินเพื่อนามาประกอบการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการดูแลทาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และบริเวณโดยรอบ
อาคาร
3.4 จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ และอานวยความสะดวกในการจัดซื้อจัด
จ้างให้พร้อมเสมอ
3.5 จัดให้มีการบริการที่ดีต่อผู้ติดราชการและผู้เข้าร่วมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความประทับใจ
4. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอาเภอห้วยยอดที่ตั้ง ณ ที่ทาการอาเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
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5.1 อุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 1 ครั้ง/ปี
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
10,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีศูนย์ข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างระดับอ าเภอ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
9.2 มีส ถานที่ในการปิด ประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
ทุกแห่ง ระดับอาเภออย่างเป็นระเบียบและมั่นคงถาวร
9.3 มีสถานที่รับซอง – เปิดซอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม มีความโปร่งใส
สะดวก และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
9.4 มีความสะดวกคล่องตัวในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.5 ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความพอใจในการ
บริการและความยุติธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.6 มีวัส ดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอื้อต่อการปฏิบัติหน้า ที่
และการให้บริการต้อนรับตามหลักการบริการสาธารณะที่ดี
9.7 ผู้มารับบริการเกิดความรู้สึกประทับใจ ในการได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ติดต่อราชการหรือการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
9.8 ทาให้การบริหารจัดการในการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
9.9 คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อส่วนราชการ
9.10 ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และมีข้อมูลในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ครบถ้วน ถูกต้อง
9.11 ประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอห้วยยอดได้รับการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4
๓.๒
โครงการที่ 1 :

การรับฟังความคิดเห็นการรับ และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
โครงการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น มี นโยบายในการบู ร ณาการ
กระบวนการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการ
จัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

- 63 และท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม เพื่อนามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนาเข้า
บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในปีถัดไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
2.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
2.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
2.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
2.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจ ริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 5 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
5.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
5.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
5.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
5.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
5.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
5.8 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน 5 หมู่บ้าน ก่อน
เดือนตุลาคม ของทุกปี
7. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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9.1 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
9.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
9.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบล
9.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
9.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
9.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 2 :

การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี

1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อ
ไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดื อดร้อนของประชาชนในพื้ นที่ และจะได้แ ก้ไขปัญหาได้อย่า ง
ถูกต้อง หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
2.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี
2.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนใน
พื้นที่
3. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม และมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จาเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการ วั นจันทร์ – วันศุ กร์ ตั้ งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6.2 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 075 – 578016, 075 - 820763
ทางโทรสาร หมายเลข 075 – 578016
6.3 ทางเว็บไซต์ www.wangkere.go.th
6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
โครงการที่ 3 :

กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

1. หลักการและเหตุผล
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
2.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ
2.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
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ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
9.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

๓.๓
โครงการที่ 1 :

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี

1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจริต
3. เป้าหมาย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จานวน 11 คน
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องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
คณะกรรมการสนับ สนุนการจั ดทาแผนพัฒนาองค์ การบริห ารส่ว นตาบลวั งคีรี มีว าระการดารง
ตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนด เมื่อครบกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องดาเนินการคัดเลือก
บุคคลมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีแทนกรรมการฯ
ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่กาหนด
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 องค์การบริห ารส่ว นตาบลวังคีรี มีค ณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพั ฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
โครงการที่ 2 :

มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ด้า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในรอบปี ง บประมาณ และส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวัง คีรีอ ย่า งแข็ง ขันส าหรับ การทางานขององค์การบริห ารส่วนตาบลวัง คีรี ได้มี กฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันกับมาตรการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
3. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรีอย่างแข็งขัน สาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีในหลาย ๆ
ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิ ด ซองสอบราคา เป็ น กรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา เป็ น คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ เป็ น
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ
5.2 มีก ารฝึก อบรมตัว แทนประชาคมให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจเรื่อ งระเบีย บฯ ว่า ด้ว ยการพัส ดุ
เพื่อเรียนรู้ทาความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
โครงการที่ 3 :

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ
ยุติการดาเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้จัดทาโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
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2.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
2.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี
3. เป้าหมาย
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมรวมข้อมูล
5.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
5.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
5.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทางาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11
ก.พ. 2548) จานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน จานวน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน
(4) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็น กรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
(6) ผู้อานวยการกองคลัง
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ปีละ 2 ครั้ง เป็น
อย่างน้อย แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมอบหมาย
5.5 ประชุม คณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้า หน้ าที่ ผู้รั บผิ ดชอบการประเมิน ผลการปฏิบั ติ
ราชการ
5.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
5.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
5.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี พร้อมตัวชี้วัด
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5.10 การจั ดท าสรุป รายงานผลการด าเนิน โครงการฯ แล้ วรายงานให้ผู้ บริ หารพิ จ ารณาทราบ
ปรับปรุงดาเนินการแก้ไขต่อไป
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑

มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กาหนด
โครงการที่ 1 :

โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี

1. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายใน เป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด
โดยผู้บ ริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
2.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
2.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
2.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
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พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
5.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัส ดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
5.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
9.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
9.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
9.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง

- 72 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ิหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
โครงการที่ 1 :

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

1. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิ ธีการทางานต้อ งอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรื อ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผย
ข้อมูลอื่นต่อประชาชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
2.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
3. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อ
นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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9.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
9.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
๔.๓
โครงการที่ 1 :

การส่งเสริม บทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

1. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส มาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือ
การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และท าให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของประชาชนหรื อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรีเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดขึ้น หรือหน่วยงานต่างๆที่ดาเนินการจัดอบรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีความรู้ความเข้าใจมิใ ห้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

- 74 2.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. เป้าหมาย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4. พื้นที่ดาเนินการ
ตามที่โครงการอบรมกาหนด
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
5.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
5.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ตามที่โครงการกาหนด
7. งบประมาณในการดาเนินการ
50,000.- บาท หรือตามโครงการกาหนด
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ผู้บริห าร และสมาชิก สภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลวังคี รี ได้เพิ่ม พูนความรู้ค วามเข้า ใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
9.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
9.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจ การที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
9.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

