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ส่วนที่ 1 บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แก่ การกระจายอ านาจลงสู่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น แม้ ว่ าโดยหลั กการแล้ ว การกระจายอานาจมี
วัตถุป ระสงค์ส าคัญเพื่อให้ บ ริ การต่าง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 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
สาเหตุ และปั จจั ยที่ น าไปสู่ การทุ จริ ตขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นสามารถสรุ ปเป็ น
ประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบั งคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โ ดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
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เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด
และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนทาให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ช อบมีการกระทาในลั ก ษะที่เป็นการขัดกันแห่ ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
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ปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน การทุจริตคอร์รั ปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ ล าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะท้ อนให้ เห็ นว่ าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปั จ จุ บั น ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เ ปู า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริ หารงานภาครัฐ ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ดาเนินการเรื่องโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
“ คมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคทั่วทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร
2. ส่งเสริมการสร้างรายได้ การรวมกลุ่มอาชีพ และการฝึกอาชีพ
3. สนับสนุนการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารและการดาเนินชีวิต
ของชุมชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาให้ทั่วถึง
5. ให้การสนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน
7. พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
8. ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
10. พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการฝุ า ย
การเมืองข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีรวมถึงประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อให้ การบริ หารราชการขององค์การบริหารส่ วนตาบลวังคีรี เป็นไปตามหลั กบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6) ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุก
ฝุาย
7) องค์การบริหารส่ว นตาบลวังคีรี มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
9) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
10) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต
11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่ อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถปู อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรีที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
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5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝุ ายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
วั ง คี รี ร วมถึ ง ประชาชนในท้ อ งถิ่ น มี จิ ต ส านึ ก รั ก ท้ อ งถิ่ น ของตนเอง อั น จะน ามาซึ่ ง การสร้ า งค่ า นิ ย ม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ งเครื อข่ า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต
5) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง 1.1 การสร้าง
1.1.1 (1) โครงการ
สั ง คมที่ ไ ม่ ท น จิตสานึกและความ บริหารงานตามหลัก
ต่อการทุจริต ตระหนักแก่
ธรรมาภิบาล
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการ
การเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น
และฝุายประจา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.1.1 (2) โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.1 (3) สนับสนุน
โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
1.1.2 (1) มาตรการ
“ส่งเสริมการปฏิบัติ
งานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี
1.1.3 (1) กิจกรรม
ให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
1.2 การสร้าง
1) โครงการคลองสวย
จิตสานึกและความ น้าใส
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น
2) โครงการเฝูาระวัง
แหล่งน้าสาธารณะ
\

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000
200,000 สานัก
ปลัด

40,000

40,000

40,000

40,000 สานัก
ปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000 สานัก
ปลัด

-

-

-

-

สานัก
ปลัด

-

-

-

-

สานัก
ปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000 สานัก
ปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000 สานัก
ปลัด
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โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3) โครงการรณรงค์
การจัดการขยะ
รีไซเคิล

มิติที่ 1

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000
100,000 สานัก
ปลัด

5) โครงการปรับปรุง
100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กองช่าง
ภูมิทัศน์รอบเขานาย
พัน หมู่ที่ 3
6) โครงการท้องถิ่น
150,000 150,000 150,000
150,000 สานัก
ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ปลัด
7) โครงการส่งเสริม
50,000
50,000
50,000
50,000 สานัก
แนวทางปรัชญา
ปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง
8) โครงการฝึกอบรม
100,000 100,000 100,000
100,000 สานัก
อาชีพให้กับประชาชน
ปลัด
9) โครงการฝึกอบรม
100,000 100,000 100,000
100,000 สานัก
อาชีพสาหรับผู้
ปลัด
ว่างงาน/ผู้ด้อยโอกาส
10) โครงการหมู่บ้าน
40,000
40,000
40,000
40,000 สานัก
รักษาศีล 5
ปลัด
1.3 การสร้าง
1) โครงการเสริมสร้าง
200,000 200,000 200,000
200,000 สานัก
จิตสานึกและความ ความสัมพันธ์ใน
ปลัด
ตระหนักแก่เด็ก
ครอบครัว
และเยาวชน
2) โครงการพัฒนา
30,000
30,000
30,000
30,000 สานัก
หลักสูตร “โตไปไม่
ปลัด
โกง”
3) โครงการอบรม
80,000
80,000
80,000
80,000 สานัก
คุณธรรมจริยธรรม
ปลัด
นักเรียน
รวม
18 โครงการ
1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000
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2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1) กิจกรรม
ประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี
1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
บุคคล
2) มาตรการออก
คาสั่งมอบหมายของ
นายก ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วน
ราชการ
3) โครงการจ้าง
เหมาประเมินความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

สานัก
ปลัด

-

-

-

-

สานัก
ปลัด

20,000

20,000

ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
สานัก
ปลัด

20,000

20,000 สานัก
ปลัด

4) สร้างความ
โปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน

-

-

-

-

สานัก
ปลัด

5) ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

-

-

-

-

สานัก
ปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง

6) การพัฒนาแผน
และกระบวนการ
จัดหาพัสดุ
7) สร้างความ
โปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ

-

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

8) การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง

-

-

-

-

สานัก
ปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง
กองคลัง
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2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

2) โครงการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ
3) มาตรการการ
มอบอานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
4) มาตรการมอบ
อานาจของนายก
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
5) มอบอานาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
6) มาตรการการ
ออกคาสั่ง
มอบหมายของ
นายก อบต. , ปลัด
อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ
2.4 การเชิดชู
1) โครงการยกย่อง
เกียรติแก่
ผู้มีคณ
ุ ธรรมและ
หน่วยงาน/บุคคล จริยธรรมในการ
ในการดาเนิน
ปฏิบัติราชการและ
กิจการการ
ให้บริการประชาชน
ประพฤติปฏิบัติตน ดีเด่น
ให้เป็นที่ประจักษ์

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
สานัก
ปลัด ,
กองคลัง ,
กองช่าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สานัก
ปลัด

-

-

-

-

สานัก
ปลัด ,
กองช่าง

-

-

-

-

สานัก
ปลัด ,
กองคลัง ,
กองช่าง

-

-

-

-

สานัก
ปลัด

สานัก
ปลัด ,
กองคลัง ,
กองช่าง
สานัก
ปลัด ,
กองคลัง ,
กองช่าง
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2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

มิติที่ 2

รวม

ปี 2561
โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
1) มาตรการ
“จัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
2) กิจกรรม “การ
จัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีร”ี
3) การจัดตั้งศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน
และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน
4) ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี
5) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ”
6) มาตรการ ”
ดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอก
หรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี ว่า
ทุจริตและปฏิบตั ิ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”
22 โครงการ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

สานัก
ปลัด ,
กองคลัง ,
กองช่าง

-

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

-

สานัก
ปลัด ,
กองคลัง ,
กองช่าง

-

-

-

-

สานัก
ปลัด ,
กองคลัง ,
กองช่าง

-

-

-

-

สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

ปี 2564
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
สานัก
ปลัด ,
กองคลัง ,
กองช่าง

20,000
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ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
โครงการ/กิจกรรม/
มิติ
ภารกิจตามมิติ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3. การส่งเสริม 3.1 จัดให้มีและ
1) กิจกรรม “อบรม
50,000
50,000
50,000
50,000 สานักปลัด
บทบาทและ
เผยแพร่ข้อมูล
ให้ความรู้ตาม
การมีส่วนร่วม ข่าวสารในช่องทาง พ.ร.บ. ข้อมูล
ของภาค
ที่เป็นการอานวย ข่าวสารของราชการ
ประชาชน
ความสะดวกแก่
พ.ศ. 2540”
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน
2) เผยแพร่ข้อมูล
สานัก
ข่าวสารที่สาคัญและ
ปลัด ,
หลากหลาย
กองคลัง ,
กองช่าง
3) การจัดทาสื่อ
100,000 100,000 100,000 100,000 สานักปลัด
ประชาสัมพันธ์
4) จัดให้มีช่องทางที่
10,000
10,000
10,000
10,000 สานักปลัด
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี เช่น
เว็บไซต์หน่วยงาน
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ทีอ่ บต. และตาม
หมู่บ้าน เป็นต้น
5) การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สิน
ของ อบต. และการ
รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง
6) อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

10,000

-

10,000

-

10,000

-

กองคลัง

10,000 สานักปลัด
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มิติ

มิติที่ 3

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจตามมิติ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.2 การรับฟัง
1) โครงการจัดทา
20,000
20,000
20,000
20,000 สานักปลัด
ความคิดเห็น การ แผนพัฒนาองค์การ
รับและตอบสนอง บริหารส่วนตาบล
เรื่องร้องเรียน/ร้อง วังคีรี
ทุกข์ของประชาชน
2) โครงการประชุม
10,000
10,000
10,000
10,000 สานักปลัด
ประชาคมตาบล
วังคีรี
3) การดาเนินงาน
สานักปลัด
ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี
4) กิจกรรม รายงาน
สานักปลัด
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ
5) มาตรการแก้ไข
สานักปลัด
เหตุเดือดร้อน
ราคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
6) โครงการองค์การ 100,000 100,000 100,000 100,000 สานักปลัด
บริหารส่วนตาบล
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ 1) มาตรการแต่งตั้ง
สานักปลัด
ประชาชน
คณะกรรมการ
มีส่วนร่วมบริหาร สนับสนุนการจัดทา
กิจการขององค์กร แผนพัฒนาองค์การ
ปกครองส่วน
บริหารส่วนตาบล
ท้องถิ่น
วังคีรี
2) มาตรการแต่งตั้ง
กองคลั ง ,
ตัวแทนประชาคม
กองช่าง
เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
3) กิจกรรมการ
สานักปลัด
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
รวม
15โครงการ
300,000 300,000 300,000 300,000
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ปี 2561
ปี 2562
โครงการ/กิจกรรม/
มิติ
ภารกิจตามมิติ
งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
4. การ
4.1 มีการจัดวาง 1) โครงการจัดทา
เสริมสร้างและ ระบบและรายงาน แผนการตรวจสอบ
ปรับปรุงกลไก การควบคุมภายใน ภายในประจาปี
ในการ
ตามที่
ประจาปี
ตรวจสอบการ คณะกรรมการ
ปฏิบัติราชการ ตรวจเงินแผ่นดิน
ขององค์กร
กาหนด
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุม
ภายใน

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิ รือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการ
ได้
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี

มิติที่ 4

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

สานัก
ปลัด ,
กองคลัง ,
กองช่าง

-

-

3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

-

-

-

-

1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ทราบ

-

-

-

-

1) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลวัง
คีรี
4.4 เสริมพลังการ 1) กิจกรรมการติด
มีส่วนร่วมของ
ปูายประชาสัมพันธ์
ชุมชน
กรณีพบเห็นการ
(Community)
ทุจริต
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม
6 โครงการ

หมายเหตุ

สานัก
ปลัด ,
กองคลัง ,
กองช่าง
สานัก
ปลัด ,
กองคลัง ,
กองช่าง

กองคลัง

50,000

50,000

50,000

50,000
สานักปลัด

5,000

5,000

5,000

5,000
สานักปลัด

55,000

55,000

55,000

55,000
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ งฝ่ า ยบริ ห าร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
"...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครทาทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทาให้บ้านเมืองมี
ความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การทาให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และ
ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ..."
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปัจจุบันประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่ ง เข้ า มาร่ ว มงานกั บ ภาครั ฐ อี ก ทั้ ง ได้ ท วี ค วามรุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลสาคัญที่ทาให้ปัญหาการ
ทุจ ริ ตในประเทศไทยยั ง มิได้ล ดน้ อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่ ว นใหญ่ยังมีวัฒ นธรรมและค่านิยมที่เป็ น
อุปสรรคในการปูองกันและปราบปรามการทุ จริต เช่น ค่านิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย และวัฒนธรรม
ระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการบริหาร
ของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก การทุจริตมีลักษณะ
เป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย เช่น
การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ าง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วน
เกี่ย วข้อง จึ งมีความจ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ต้องส่ งเสริม ปลู กฝั งค่านิย มที่ส ร้างสรรค์ หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในการปูอ งกันและ
ต่อต้านการทุจริตประพฤตติมิชอบ
ดังนั้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้ตระหนัก
และให้ความสาคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
จึงเห็นควรให้มีการดาเนินโครงการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้ บริ หารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลั กธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม

17

3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีจิตสานึก ค่านิยม
ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี สามารถนากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ราชการและข้อบังคับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
3.5 เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการทางาน
รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
200,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
10.๒ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ที่เข้าร่วมโครงการมี
จิตสานึก ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
10.3 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานราชการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการทางาน รวมถึงเป็นการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสาเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่ อมประสบความสาเร็จ มีความเจริญ
ก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มี
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ประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ แล้วย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้ องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ
ไร้ อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรื อประสบการณ์ที่จาเป็นในการทางาน ย่อมทาให้ องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒ นาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทางาน
สูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสั ตย์ สุ จริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ
ทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน
และผู้ มาขอรั บ บริ การหรื อ รั กษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแ ล้ ว ย่อมนาพาองค์กรหรื อ
หน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบ
ได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2551 มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ย ธรรมในภาครัฐ ไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่ งเสริม
คุณธรรม โนองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรภายใน ประกอบด้ว ยคณะผู้ บริห าร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จั กความพอดีมีความพอเพีย ง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิ ตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่ว นตาบลวังคีรี มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมใน
การเสริ มสร้างสั งคมแห่ งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ
7.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

19

7.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทาบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธ เป็นต้น
7.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
8. งบประมาณ
40,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศา
นุวงศ์ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้า ที่ดินทากิน
ขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมี พระราชดาริให้ดาเนินการพัฒนาด้านต่าง อาทิ ด้านพัฒนา
แหล่งน้า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข เป็นต้น
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น
ให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน”
และขณะเดี ย วกัน ก็ เ ป็ น การปู พื้น ฐานไว้ ส าหรับ “ความกิ น ดี อยู่ ดี ในอนาคต” ด้ ว ย ดั ง นั้ น โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญ คือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมั ย ใหม่ ที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการที่ประสบปัญหาความยากจน และด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้พออยู่พอกินพึ่งตนเองได้
2. เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้มีอาหารบริโภคเพียงพอมีโภชนาการที่ดี มีความรู้ทักษะ
ทางอาชีพการเกษตรเพื่อเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
3. เพื่อให้ราษฎรเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมในท้องถิ่น รักถิ่นที่อยู่อาศัย รักหวงแหนทรัพยากร
ธรรมชาติ ร่วมกันปกปูองและรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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4. เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถได้รับบริการความรู้ทางวิชาการ
และคาแนะนาการแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์และเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว
5. เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้ นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และพื้นที่อื่นๆ รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของโครงการสาคัญให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
4. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรในตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจและมีความพร้อมเข้ารับ
การฝึกอบรม
2. นาเกษตรกรไปศึกษา/ดูงาน ในพื้นที่ต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เกษตรกรต้นแบบในโครงการต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จในอาชีพการเกษตร และ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น
8. งบประมาณ
50,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรร้อยละ 60 ได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนา สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเอง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรได้
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่ม
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีร”ี
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี พ.ศ. 2557 ประกอบกับ ได้มี ม ติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 ของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่องกาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติ ของตน ได้แก่
พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ พึง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มี
อัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตาบลได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีร”ี ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริ ยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุ ค คลและเป็ น เครื่ อ งมื อ การตรวจสอบการท างานด้ า นต่ า งๆ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อให้ราษฎรเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมในท้องถิ่น รักถิ่นที่อยู่อาศัย รักหวงแหนทรัพยากร
ธรรมชาติ ร่วมกันปกปูองและรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ ประชาชนและ
ต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อปูองกัน การแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ ป ระมวลจริ ย ธรรมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ค่า นิ ย มส าหรั บ องค์ ก ร
ข้าราชการทุกคนพึงยึ ดถือเป็ นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่ว ถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วั ดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
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1.1.3 สรางจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ส่วนร่วม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้ อิ ท ธิ พ ลตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารง
ตาแหน่ งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่ว ยราชการ รัฐ วิส าหกิจ และบริษัท จากัด หรือการที่บุ คคลผู้ มีอานาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรจะมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลวังคีรี เพื่อให้พนักงานทุก
คนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้ างพฤติ กรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีจิตสานึก ค่านิยม
และวัฒ นธรรมเรื่ องความซื่อสั ตย์ สุจ ริ ต มุ่งมั่น ทางานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่ งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
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7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายกฎหมายและคดี สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการคลองสวย น้าใส
2. หลักการและเหตุผล
กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้ดาเนินการกาจัดผักตบชวา เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย
ที่เกิดซ้าซากในแต่ละปี สาเหตุมาจากการตื้นเขินของแม่น้าลาคลอง แหล่งน้าสาธารณะและปัญหาจากการ
ขยายตัวของผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้าต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญในการแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการน้า และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าได้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน
และมีความสอดคล้องกันทั้งจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการคลองสวย น้า
ใสขึ้น เพื่อกาจัดวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวาที่เป็นพืชน้าที่กีดขวางทางน้าไหล และปรับปรุงภูมิทัศน์ ความ
สะอาด สวยงามของคลองและบริเวณโดยรอบ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาจัดวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวาที่เป็นพืชน้าที่กีดขวางเส้นทางสัญจร และขวางทางน้าไหล
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด สวยงามของแหล่งน้าและบริเวณโดยรอบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
1. สระน้าหนองลุม (หมู่ที่ 1 )
11 ไร่
2. สระน้าหลัง อบต. (หมูที่ 2)
10 ไร่
3. คลองบางกุ้ง (หมู่ที่ 2 , 4)
ระยะทาง 8 กิโลเมตร
4. สระน้าหมู่ 3 จานวน 3 แห่ง
11 ไร่
5. ห้วยทวด (หมู่ที่ 3)
ระยะทาง ๒ กิโลเมตร
6. ห้วยหินดาน (หมู่ที่ 3 , 6)
ระยะทาง 3 กิโลเมตร
7. คลองอิโตรก (หมู่ที่ 3 , 6)
ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร
8. อ่างเก็บน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์ตรัง (หมู่ที่ 4)
40 ไร่
9. สระน้าข้างบ้านผู้ใหญ่จ้อง (หมู่ที่ 4)
4 ไร่
10. สระน้าหนองเรือ (หมู่ที่ 6)
3 ไร่
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5. พื้นที่ดาเนินการ
แหล่งน้าต่างๆ ในตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. สารวจ ศึกษาข้อมูลประกอบการเขียนโครงการ
2. จัดทาแผนการดาเนินงานขุดลอกคลอง
3. จัดทาแผนการทาทุนกั้นแนวเขตผักตบชวา
4. ดาเนินการขุดลอกคลอง เพื่อกาจัดวัชพืช
5. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
8. งบประมาณ
10๐,๐๐๐.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถกาจัดวัชพืชขุดลอกคูคลอง ที่กีดขวางทางน้าไหล เพื่อให้น้าไหลได้สะดวก
2. แหล่งน้าต่างๆ ในเขตตาบลวังคีรี มีความสะอาด ปราศจากวัชพืช
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเฝูาระวังแหล่งน้าสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากภารกิจในการจัดบริการน้าสะอาดในชุมชน เป็นบทบาทและหน้าที่หนึ่งซึ่งรัฐจะต้องส่งเสริม
ให้ประชาชนมีน้าสะอาดเพื่อเป็นน้าดื่มและใช้อย่างเพียงพอ หากประชาชนในชุมชนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและ
ใช้ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสาหรับการดื่มและใช้ก็จะเป็นบ่อเกิดของโรคระบาดได้ “พระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2) รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ” การเฝูาระวัง
และปูองกันปัญหามลพิษทางน้าเป็นเรื่องสาคัญลาดับต้นของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้าในแหล่ง
น้าส่วนใหญ่ของประเทศแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง อันเองมาจากการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้า สะสม
มาเป็นระยะเวลานาน และในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่ง
ทาให้เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้สร้างความผันผวนต่อระดับน้าในลุ่มน้า และปริมาณการ
กักเก็บน้าสารองในเขื่อน อ่าเก็บน้า จนยากที่จะบริหารจัดการ รวมทั้งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าตามแหล่ง
น้าต่างๆ จึงเป็นเหตุสมควรให้มีมาตรการการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยู่อย่างจากัดให้มีใช้เพียงพออย่างยั่งยืน โดยเน้นบูรณาการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหมู่บ้าน เช่น แหล่งน้า
ธรรมชาติ แหล่งน้าจากน้าประปาหมู่บ้าน และข้อมูลสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ทรัพยากรทางน้า
ในแต่ละพื้นที่ โดยการใช้มาตรการเชิงรุกและสร้างเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝูา
ระวังมลพิษทางน้าและตรวจสอบคุณภาพน้า และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเน้นหลักการ “การมีส่วน
ร่วมของประชาชน” มาช่วยเสริมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเฝูาระวังและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าจึงควรเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวังคีรี ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม จึงจัดท า
โครงการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบสถานการณ์ ปัญหาคุณภาพน้าจากแหล่งน้าที่อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพของประชาชน
ในพื้นที่
2. เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างน้า มาทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้า
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในแหล่ งน้าทาให้ประชาชนมีน้าสะอาด
ปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. เพื่อให้ผู้นาหมู่บ้านและประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังคุณภาพน้าและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้า
4. กลุ่มเป้าหมาย
1. สระน้าหนองลุม (หมู่ที่ 1 )
11 ไร่
2. สระน้าหลัง อบต. (หมูที่ 2)
10 ไร่
3. คลองบางกุ้ง (หมู่ที่ 2 , 4)
ระยะทาง 8 กิโลเมตร
4. สระน้าหมู่ 3 จานวน 3 แห่ง
11 ไร่
5. ห้วยทวด (หมู่ที่ 3)
ระยะทาง ๒ กิโลเมตร
6. ห้วยหินดาน (หมู่ที่ 3 , 6)
ระยะทาง 3 กิโลเมตร
7. คลองอิโตรก (หมู่ที่ 3 , 6)
ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร
8. อ่างเก็บน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์ตรัง (หมู่ที่ 4)
40 ไร่
9. สระน้าข้างบ้านผู้ใหญ่จ้อง (หมู่ที่ 4)
4 ไร่
10. สระน้าหนองเรือ (หมู่ที่ 6)
3 ไร่
5. พื้นที่ดาเนินการ
แหล่งน้าต่างๆ ในตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. สารวจข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยการใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลตรวจสอบคุณภาพน้าภาคสนาม และ
สุ่มเก็บตัวอย่างน้าจากแหล่งน้าสาธารณะและน้าประปาหมู่บ้าน เพื่อตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพ
2. เฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอานวยความสะดวกแก่ ประชาชน ในการรับแจ้งและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางน้า
8. งบประมาณ
๕๐,๐๐๐.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จังหวัดตรัง กานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหาคุณภาพน้าจากแหล่ งน้าที่อาจเกิด ผลกระทบต่อสุ ขภาพของ
ประชาชนทั้งในเขตพื้นที่
2. ทาให้มีข้อมูลและสถิติคุณภาพของแหล่งน้าจากการสุ่มเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้า
3. ทาให้มีข้อมูลในการวางแผนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในแหล่งน้าซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีน้า
สะอาดปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ทาให้ผู้นาหมู่บ้านและประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังคุณภาพน้าและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้า

26

ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์การจัดการขยะรีไซเคิล
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี กอปรกับ
จานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทั้งประชากรจริงในพื้นที่และประชากรแฝง ล้วนส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาขยะ
เพิ่มขึ้นทวีคูณ รัฐบาลได้กาหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศ
ไทยไร้ ข ยะ” ตามแนวทาง “ประชารั ฐ ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) โดยกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หลัก ๓Rs (Reduce Reuse และ Recycle) และ
หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน “ประชารัฐ ” ได้แก่ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาค
ประชาสังคม/ประชาชน โดยให้จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนนโยบาย
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดทาโครงการรณรงค์การจัดการขยะรีไซเคิลขึ้น เพื่อ
มุ่งเน้น การจั ดการขยะที่ต้น ทาง เป็น การสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนในการ
ดาเนินงาน และปลูกจิตสานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดปริมาณขยะจาก
ครัวเรือนทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกาจัดลดลง
2. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินงาน
3. เพื่อปลูกจิตสานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
4. กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ จานวน 5 หมู่บ้าน และจุดรวบรวมขยะอันตรายหมู่บ้านๆ ละ ๑ จุด
5. พื้นที่ดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประเภทของขยะมูลฝอยและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน
3. ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียน
4. ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลในแต่ละหมู่บ้าน
5. ติดต่อประสานงานกับ ร้านค้าของเก่าในเรื่องราคาขยะรีไซเคิล ประเภทต่างๆ เพื่อจัดทาตาราง
เปรียบเทียบราคาขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท พร้อมกาหนดวันที่เข้ารับซื้อจากธนาคารขยะรีไซเคิล
6. ประเมินผลและรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
หมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ 5 หมู่บ้าน
8. งบประมาณ
10๐,๐๐๐.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จังหวัดตรัง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ลดปริมาณขยะจากครัวเรือนทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกาจัดลดลง
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2) ชุมชนเกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
3) ประชาชนได้รับการปลูกจิตสานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตาบลวังคีรี
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ที่ทาให้ อุ ณหภูมิโ ลกสู งขึ้น หรื อที่เรี ย กว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่ งส่ งผลให้ เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ มี
ผลกระทบกับวิธีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกั นปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และ
ผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวใน
พื้นที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตาบล
วังคี รี จึ งได้จั ดท าโครงการ “ปลู ก ต้น ไม้ เพื่ อเพิ่ม พื้น ที่สี เ ขี ย ว ลดภาวะโลกร้ อนในพื้น ที่ต าบลวั งคี รี เพื่ อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วม
ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดทาโครงการ
นี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตาบลวังคีรี
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน 1,000 ต้น
5 พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 ประสานงานกับส่ วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่ มพลั งมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในท้องถิ่น
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6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น
ในชุมชน
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเขานายพัน หมู่ที่ 3
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาชุมชนให้หมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง อย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนให้มีความสะอาด การที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีความจาเป็นที่จะอาศัยความร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของคนในชุมชน เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอย่างแรกการที่จะ
ดาเนินการขับเคลื่อน คือ การรณรงค์ การรักษาความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาสถานที่ อาคาร
บ้านช่องถนนสายหลัก ให้ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม เพื่อให้ผู้ที่ผ่านเข้ามาในตาบลวังคีรี เกิดความประทับใจ เป็นชุมชนที่น่าอยู่และมาท่องเที่ยว จึงได้
จัดทากิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนาชุมชนตาบลวังคีรเี ป็นชุมชนสะอาด มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็น
อย่างดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดารงชีพ
3. เพื่อสร้างจิต สานึกให้ชุมชนรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนดูแล
บ้านเรือนของตนเองให้น่าอยู่น่ามอง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่ และไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอห้วยยอด
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขานายพัน หมู่ที่ 3 ตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทาโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การ
ดาเนินโครงการ

29

3. กาหนดการจัดโครงการ
8. งบประมาณ
10๐,๐๐๐.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จังหวัดตรัง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2) ประชาชนมีจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน
3) เกิดความร่วมมือร่วมใจในชุมชน
ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการท้องถิ่นร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศเป็น
นโยบายสาคัญเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนรณรงค์การกาจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การรณรงค์กาจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้า ลาคลองและแหล่งน้าอื่นๆ
โดยแผนพัฒนาจังหวัดได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ และพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว
สาหรั บการดูแลรั กษาความสะอาดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็นบริการสาธารณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น การดูแลความสะอาดตามถนนสายหลัก สาย
รองและที่สาธารณะในชุมชน จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ต้องร่วมขับเคลื่อนโครงการต่ างๆ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการ “ตรังสะอาด ปราศจากขยะ ด้วย 3 Rs”
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดทาโครงการท้องถิ่นร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึกให้เกิดแก่ประชาชน ได้ ตระหนักในการร่วมกันรักษาความสะอาดตามถนน ชุมชน ที่
สาธารณะในพื้นที่ตาบลวังคีรีให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ถนนสายหลัก สายรอง ชุมชน ที่สาธารณะในพื้นที่ตาบลวังคีรมี ีความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่
3. เพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการ “ตรังสะอาด ปราศจากขยะ ด้วย 3 Rs” ให้เป็นรูปธรรม
4. เพื่อให้มีการรณรงค์สร้างจิตสานึกให้เกิดแก่ประชาชน ให้ตระหนักในการร่วมกันรักษาความสะอาด
ตามถนน ชุมชน ที่สาธารณะ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้นาชุมชน ประชาชนทั่วไป และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขออนุมัติดาเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ
3. ดาเนินการประสานงานกานัน ผู้ใหญ่บ้านประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการฯ
4. ดาเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินโครงการฯ
5. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ
6. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยมีกิจกรรมทั้งหมด ๒ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม “รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก” โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
รณรงค์สร้างจิตสานึกการกาจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยร่วมกันทาความสะอาดพื้นที่บริเวณถนน
สายหลัก สายรอง และสถานที่สาธารณะ โดยการเก็บ ขยะ ตกแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทาง เกาะกลางถนน
ทางเท้า จัดเก็บปูายโฆษณาข้างทางที่ชารุด การกาจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้า ลาคลองและ
แหล่งน้าอื่นๆ
7. รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ
15๐,๐๐๐.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พื้นที่ตาบลวังคีรีมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตามถนนสายหลัก
สายรองและที่สาธารณะ
2. สามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ได้
ตามที่กาหนดไว้
3. การดาเนินโครงการ “ตรังสะอาด ปราศจากขยะด้วย 3 Rs” ของจังหวัดตรัง ให้เป็นรูปธรรม
4. ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาความสะอาดตามถนน ชุมชน ที่สาธารณะ
ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ทุกนโยบายของรัฐบาลการขับเคลื่อนประเทศต้องเพิ่มพูนความรู้ สร้างอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอ
และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู้
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลั กวิช าการควบคู่ไปกับการกระทาที่ไม่
เบียดเบียนกัน คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลตลอดจนการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความ
ร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่ วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกันสร้างสรรค์พลัง
ในทางบวกนาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ใน
ทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิ ดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดาเนินชีวิต
ให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม่
ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆ ใช้ปัจจัยด้านพื้นฐานในการดาเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการบริโภค มี
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ส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุกต่าง
ๆ ไว้ บริโภค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คุณค่า สร้างความรัก
สามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป สานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนโดยทั่ ว ไปในต าบลวั ง คี รี มี ก ารใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ตามหลั ก การของความ
พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้
3. เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก
4. เพื่อให้ ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
5. เพื่อเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. จัดอบรมการปลูกผักพื้นบ้าน ประชาชนในตาบลวังคีรี จานวน 425 คน
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและนาความรู้
ไปใช้ป ระกอบอาชีพได้ ส่ งเสริ มให้ ใช้พื้นที่ ว่างเปล่ าในบริ เวณบ้า น รั้ ว รอบบ้ าน ปลู กพืช ประเภทพื ช
สมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุกต่าง ๆ ไว้ บริโภค ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. เชิญกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ติดต่อวิทยากรบรรยาย
4. จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ใช้ในการอบรม
5. จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
6. ประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ
8. งบประมาณ
5๐,๐๐๐.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าได้
2. ประชาชนในตาบลวังคีรมี ีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3. ประชาชนในตาบลวังคีรสี ามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนและรู้จักวิถีชีวิต
พอเพียง
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ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน นับว่าเป็นสิ่งสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่
หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และสมาชิกในชุมชนยังสามารถนา
สินค้ามาจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้
บริการเช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทย
ใช้ของไทย ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และยังเป็นการแก้ไขปัญหาใน
ระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้
กลุ่มอาชีพในชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจน ที่ไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเองให้อยู่ได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มี
อยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชน จัดขึ้นตามนโยบายขององค์การบริหารส่ วนตาบลวังคีรี ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอด
ประสบการณ์ แ ละเทคนิ ค ต่ างๆ ให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รับ การฝึ ก อบรมเพื่ อ เป็น การเพิ่ ม รายได้ ล ดรายจ่ ายแก่ ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
ดังนั้ น ส านั กงานปลั ด องค์การบริห ารส่ ว นตาบลวังคีรี จึงได้จัดทาโครงการฝึ กอบรมอาชีพให้ กับ
ประชาชน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มา
ใช้ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจาวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากร
ภายในชุมชน ได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถ
นาไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทา และร่วมกัน
พัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้
4. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน/ผู้ด้อยโอกาส และผู้สนใจในพื้นที่ตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. เสนอโครงการ ฯ
2. ประสานไปยัง กานัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม
3. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม
4. ดาเนินการฝึกอบรมตามแผนการดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ
8. งบประมาณ
100,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อาชีพต่างๆเพิ่มมากขึ้น
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในชุมชน
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมีทักษะที่สามารถนาไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้
ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพสาหรับผู้ว่างงาน/ผู้ด้อยโอกาส
2. หลักการและเหตุผล
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน นับว่าเป็นสิ่งสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่
หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และสมาชิกในชุมชนยังสามารถนา
สินค้ามาจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้
บริการเช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทย
ใช้ของไทย ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และยังเป็นการแก้ไขปัญหาใน
ระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้
กลุ่มอาชีพในชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจน ที่ไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเองให้อยู่ได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มี
อยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชน จัดขึ้นตามนโยบายขององค์การบริหารส่ วนตาบลวังคีรี ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอด
ประสบการณ์ แ ละเทคนิ ค ต่ างๆ ให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รับ การฝึ ก อบรมเพื่ อ เป็น การเพิ่ ม รายได้ ล ดรายจ่ ายแก่ ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
ดั ง นั้ น ส านั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง คี รี จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการฝึ ก อบรมอาชี พ ส าหรั บ
ผู้ว่างงาน/ผู้ด้อยโอกาส โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช มาใช้ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจาวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้
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ทรัพยากรภายในชุมชน ได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถ
นาไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทา และร่วมกัน
พัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้
4. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน/ผู้ด้อยโอกาส และผู้สนใจในพื้นที่ตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. เสนอโครงการ ฯ
2. ประสานไปยัง กานัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม
3. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม
4. ดาเนินการฝึกอบรมตามแผนการดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ
8. งบประมาณ
100,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อาชีพต่างๆเพิ่มมากขึ้น
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในชุมชน
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมีทักษะที่สามารถนาไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้
ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
2. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วยการ
กระทาผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติด
และอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการดูหมิ่น
สถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสานึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะ
ส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นโครงการที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานแนวคิดว่า การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยส่งเสริมให้คนไทย รักษาศีล ๕ และได้ดาริให้จัดทาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อความสงบร่มเย็นแก่

35

ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีนโยบายเร่งด่วนเรื่องการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์และการคืนความสุขให้กับคนในชาติโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ที่ลดน้อยถอยลง จน
ทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศชาติเกิดวิกฤตทางสังคมจาเป็นจะต้องเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคม สร้าง
ความสุขให้กับพี่น้องประชาชน
องค์การตาบลวังคีรี จึงเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ใน
การบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จึงได้จัดทาโครงการการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อเป็นการส่ งเสริมให้ สังคมไทยมีศีล ธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา จึงได้กาหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุ กเพศทุกวัยได้
น าหลั กธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒ นาชีวิต ครอบครัว ชุมชนและสั งคม โดยเน้นการรณรงค์
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ขึ้นในพื้นที่
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกันทานุบารุงพุทธศาสนาให้คงอยู่กับประเทศไทย
สืบไป
๓. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้นาหลักธรรมคือ ศีล ๕ นามาเป็นหลักในการดารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน
๔. เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชุมชนโดยผ่าน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
4. กลุ่มเป้าหมาย
- เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ตลอดจนพนักงานส่วนตาบลและเจ้าหน้าที่และส่วนราชการต่างๆ
สามารถปฏิบั ติตามหลั กธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติตามหลั กศีล ๕ เพื่อให้ เกิดความ
ปรองดองสมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้สังคม
สงบ ร่มเย็น และมีความสุขอย่างยั่งยืน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ วัดเขาแก้ววราราม , วัดสวน ตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการฯ
๓. ประชุมพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อ
วางแผน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการ
๔. ประสานงานกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการประจาชุมชน
เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการจัดงานในครั้งนี้
๕. ประชาสัมพันธ์ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ
๖. ดาเนิน การจั ดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้แก่ กิจกรรมฟังพระเทศนา กิจกรรม
สวดมนต์เย็น สรรเสริญพระพุทธคุณ สรรเสริญพระธรรมคุณ สรรเสริญพระสังฆคุณ สวดชัยมงคล สมาทานศีล
๕ และแผ่เมตตา ฯลฯ เป็นต้น
๗. สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ
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8. งบประมาณ
40,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดตรัง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการแก้ไขปัญ หา
ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้
2. เด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีได้ร่วมกันส่งเสริมทานุบารุงพุทธศาสนาให้คงอยู่กับ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน
3. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้นาหลักธรรมคือ ศีล ๕ มาใช้เป็นหลักในการดารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
5. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕ เพื่อความสงบสุขร่มเย็น
แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อันนามาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล
สถาบั น ครอบครั ว เป็ น สถาบั น หลั ก เป็ นแกนกลางของสั ง คมไทย ที่เ ป็น รากฐานส าคั ญยิ่ งต่ อการ
ดารงชีวิต ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบ หลายลักษณะนอกจากครอบครัวที่สมบูรณ์ทั้งบิดา มารดาและบุตร
สมาชิก ในครอบครั ว ต้อ งรู้ จั ก รั บ ผิ ดชอบและปฏิบั ติห น้าที่ ของตน สามารถผนึก กาลั ง เป็น พลั งสร้า งคนใน
ครอบครัวให้มีความสุขและมีคุณภาพ ทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองมีหน้ าที่สร้างครอบครัวให้มั่นคง ด้วยการ
กระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว โดยการมอบความรักความเข้าใจ ความเอื้ออาทรให้กันและกัน
เนื่องจากครอบครัวที่อบอุ่น จะช่วยเป็นภูมิต้านทานปัญหาต่างๆและยังช่วยเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ ครอบครัว
จึงความสาคัญมากที่สุด บุคคลจะสมบูรณ์ได้ทั้งร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณมากน้อยเพียงใด
ขึ้ น อยู่ กั บ สิ่ ง ที่ ค รอบครั ว มอบให้ และการสร้ า งครอบครั ว ให้ เ ป็ น ครอบครั ว ที่ มี ค วามผาสุ ก มี ค วามมั่ น คง
ปราศจากความรุนแรง สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพได้นั้น มีปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งคือ การที่
สมาชิกในครอบครัวสามารถร่วมกันรับผิดชอบภาระในครอบครัวได้โดยสมัครใจ ด้วยความยินดีและพอใจ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีเห็นว่า “โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” เป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวให้ พ่อ แม่ ลูก หรือบุคคลในครอบครัวเข้าใจกันและกันสร้าง
สายใยระหว่างครอบครัวด้วยการใช้กิจกรรมต่างๆเป็นตัวเชื่อมสายสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในครอบครัว
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
2. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว และปลูกฝังวิถีการดาเนิน
ชีวิตที่ดี
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม
และมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
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4. กลุม่ เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และสมาชิกครอบครัวตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตามที่โครงการกาหนดในแต่ละปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมฝึกอบรมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง
- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
- บทบาทหน้าที่ของครอบครัว
- การแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัว
- แบ่งกลุ่มทากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุ่มครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. งบประมาณ
200,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สมาชิกครอบครัวมีความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
๒. สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว
3. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว และปลูกฝังวิถีการ
ดาเนินชีวิตที่ดี
4. สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว
สังคม และมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจ จุ บัน การทุจ ริ ตคอร์ รั ปชั่นเป็นปัญหาที่ ทาลายสั งคมอย่างรุนแรงและฝั งรากลึ ก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มี
อานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25
กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
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องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดั งกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนา
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้
เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่ นที่ได้ผลที่สุด
โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง
รู้จั กแยกแยะถูกผิ ด ปฏิบั ติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่ ว นรวม
ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและการโกง
ทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กนักเรียนในตาบลวังคีรี
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังคีรี , โรงเรียนบ้านวังลา และโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ตาบลวังคีรี
อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
7. งบประมาณดาเนินการ
30,000.- บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและการโกงทุก
รูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิต สาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชน เป็นกาลังที่สาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของชาติในอนาคต นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตและมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินชีวิต อันส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันยืนหยัดอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษา เรียนรู้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม สาหรับการดาเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมได้
อย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งที่ไม่ดี และเลือก
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังคีรี , โรงเรียนบ้านวังลาและโรงเรียน
บ้านเขาพรุเสม็ด เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทาโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อปลูกฝังคุณงามความดี การประพฤติดี ให้กับเด็กและเยาวชนของโรงเรียน
เป็นการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและนาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการปลูกฝังส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม
และจริยธรรม สามารถนามาใช้ในการเรียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ อดทน อดกลั้น และมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และสถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
4. กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังคีรี , นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังลาและ
โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังคีรี , โรงเรียนบ้านวังลาและโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด อาเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
๒. ประชุมการวางแผน การดาเนินงาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
๓. ดาเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๔. สรุปผล – รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
8. งบประมาณ
80,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้อง
๒. เด็กและเยาวชน สามารถนาหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมได้
๓. เด็กและเยาวชน มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
๔. เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ อดทน อดกลั้น มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
๕. เด็กและเยาวชน รู้จักความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และสถาบัน ชาติ ศาสนา
มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็ น อยู่ในปั จจุ บั น ไม่ใช้ตาแหน่ งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เ กิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่ งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทา
ได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป
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ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวังคีรี บริ ห ารงานด้ว ยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริห ารราชการตาม
หลักการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร
4. กลุ่มเป้าหมาย
1. ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
3. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. จัดตั้งคณะทางาน
4. ประชุมคณะทางาน
5. จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
7. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
8. รายงานผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี 4 ปี
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เป็นบุคลากร
ที่มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 66 ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรั ฐ ดังนั้ น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒ นาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึง
ได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิ บัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
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6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1
มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่น้อย
กว่า 90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมี
หน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ
อนุ มัติ อนุญาต ไปยั งหั วหน้ าหน่ว ยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
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ปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึ ง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 59 (1) กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่ว นตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการ มาตรา 60 วรรคสาม ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่ว นตาบลตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทน
ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่ว นตาบล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่
29.62 ตารางกิโลเมตร นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไป
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 66 ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เ กิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ อีกทั้งเพื่อเป็น การสร้ างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้ างสถาบั นการศึกษาระดับ อุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ตามรูปแบบ
ที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี จานวน 2 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล
การพิจ ารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติ ราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การตาบลวังคีรี ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่า งยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับ บัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี โดยแต่งตั้งปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้อานวยการกองและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรีที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลวั ง คี รี รวบรวมและเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให้ แ ก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6.5 คณะกรรมการพิจ ารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่ ว นตาบลวังคีรี พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบั ติร าชการของพนั กงานองค์การบริห ารส่ ว นตาบลวังคีรี เสนอมา โดยใช้ห ลั กเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ ว นตาบลจังหวัดตรั ง เรื่อง หลั กเกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี และด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
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กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้ องทา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการ
บริ ห ารราชการอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สู งสุ ดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. จ าแนกวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและคิ ด เป็ น ร้ อ ยละของจ านวนโครงการและร้ อ ยละของจ านวน
งบประมาณ
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ
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2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริห ารส่ วนตาบลวังคีรี มีฐ านะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อ – จั ดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริห ารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีจึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือ
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การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
2. เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3. เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีให้สั้นลง
2. ประชาชนในพื้นที่ตาบลวังคีรี
3. ประชาชนนอกพื้นที่และประชาชนทั่วไป
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. ผู้บังคับ บัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้ นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้ประชาชนทราบ
4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้ รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว ในการติ ดต่ อ ขอรั บบริ การ และมี ค วามพึง พอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
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4. ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชน
มีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดาเนิ น การดังกล่ าวเป็ น ไปตามกรอบรวมทั้ งทิศ ทางและแนวทางการบริห ารราชการดังกล่ าว จึงได้ มีการ
ประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีกาว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่ ว ถึ ง และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง คี รี ใ ห้ กั บ ประชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ
4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดาเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
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4. ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(1) ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
(2) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
(3) จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
(4) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
(5) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
(6) จั ดท าค าสั่ ง การให้ บ ริก ารประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัด ให้ มี การให้ บริ ก ารแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
(7) การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
5. มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องในการ
จัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสั งคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
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เพื่อ ให้ การบริ ห ารราชการขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลวัง คีรี ภายใต้กรอบอานาจหน้า ที่ต ามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่ งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. ดาเนินการออกคาสั่งฯ
3. สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี หรือหัวหน้าส่วนราชการทุก
ส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้หลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้
กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจ ต่างๆ ของฝุ ายบริห ารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลั กการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 3 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณา
2. ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเปูาหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกาหนดอานาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร
ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้
อานาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กาหนดมาตรฐานการมอบอานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เป็นไปอย่างรอบคอบ
2. เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คาสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับ รองนายกองค์การบริหารส่ว นตาบล , ปลัด องค์การบริหารส่ วนตาบล หรือ
ผู้อานวยการกองช่าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
เสนอคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล, ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้อานวยการกองช่าง เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในการใช้อานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด , กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มี ก ารออกค าสั่ ง มอบอ านาจนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในฐานะเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล ทั้ ง ที่ เ ป็ น หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2496 หน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้ าที่ตามกฎหมายอื่น ที่กาหนดให้ องค์การบริห ารส่ วนตาบลมีห น้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้ บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้ มารับ บริ การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริห ารส่วนตาบลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุาย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดั บสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา 60 วรรคสาม ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่ว นตาบลตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็น
ผู้รั กษาราชการแทน ถ้าไม่มีร องนายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบล หรือมีแต่ ไม่อาจปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้ ปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริห ารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 60
วรรคสาม ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทน
หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลจังหวัดตรัง
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ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทา
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทา
ความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่ านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุ กภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนั กถึง ความรั บ ผิ ดชอบและการมีส่ ว นร่ว มในการต่อต้ านการทุจ ริตภายในองค์ กร ของผู้ บริห ารและ
เจ้ าหน้าที่ถึงแม้จ ะเป็ น สิ่ งที่ย ากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ห น่วยงานต้องสร้างให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุ จริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กาหนดดัช นี ใ นการประเมิ น การปฏิบั ติ ราชการด้ ว ยความซื่อ สั ตย์ สุ จ ริต ตามแนวทางการบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ ง มาตรา 45 ก าหนดให้ ส่ ว นราชการ จั ด ให้ มี ค ณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระด าเนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลวังคีรี กับปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี และหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิ บัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
4. เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
พร้อมคณะทางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ
ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสานัก/กอง และผู้ ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จั ด เก็ บ ข้ อมู ล เพื่อ ให้ การดาเนิ น การเป็ น ไปตามเปู าหมายที่ กาหนด และการมีส่ ว นร่ว มของผู้ บริ ห ารของ
หน่วยงานในการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กาหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
6. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ระดับคะแนนที่ได้รับ
5
4
3
2
1
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ขึ้น เพื่อ
ดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2. จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสี ย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : ให้ ความร่ ว มมือกับ หน่ว ยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลวัง
คีรี เนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนิ น งานที่ ผิ ดพลาดและลดความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ ความร่ว มมือกับ หน่ว ย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ยังให้ความสาคัญกับ
การตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลั ง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไป
ยัง ส.ต.ง. แล้ว แต่ ส.ต.ง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงาน
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ ทราบผลการวิ นิ จ ฉั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย มีหน้าที่
ดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามระเบีย บกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เพื่อความ
โปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2. เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
- ทุ ก ส านั ก /กอง ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยตรวจสอบที่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ เ พื่ อ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
2. องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้ งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่ วนตาบลวังคี รี จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่ องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบ
2. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ด าเนิ น การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นว่ า มี มู ล และเข้ า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
3. กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่ งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางานที่
จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรื อข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ว ยราชการ หน่ว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือราชการส่ ว น
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลั กการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการทางานที่มีประสิ ทธิภาพจึ งเป็ นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
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ความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้ วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 41 คน
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยพระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้ น องค์การบริห ารส่ ว นตาบลวังคีรี จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
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3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิน่
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพสู ง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่ าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็น ความเกี่ยวโยงกันของกิจ กรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสั มพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงจาเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
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ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน
ทางสื่ อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์, สื่ อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่ านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่ วนตาบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ภ ารกิ จ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง คี รี ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
4.1 จัดทาวารสารรายงานประจาปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
4.2 จัดทาวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
4.3 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบล และคู่มือการให้บริการประชาชน
4.4 จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
4.5 ปูายประชาสัมพันธ์
4.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.7 เสียงตามสาย
4.8 อื่นๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. ดาเนินการประชุม
3. มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อ ย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
100,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี โดยกาหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลและมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เช่น
เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลและตามหมู่บ้าน เป็นต้น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยพระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่ วนตาบลวังคีรี จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูล 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
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บ บอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000.- บาท
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่ วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้า น
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส าคั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โ อกาสได้ ต รวจสอบการ
บริ ห ารงานขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล ทาให้ ล ดการทุ จริต และประพฤติมิ ช อบ มีค วามโปร่ง ใสในการ
ปฏิบัติงาน
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ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 12 วรรคท้าย กาหนดให้มีสถานที่กลางสาหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลง
วัน ที่ 30 กัน ยายน 2553 ข้อ 7 หน่ ว ยการบริหารราชการส่ว นท้องถิ่นที่ใช้ส ถานที่กลางดาเนินการตาม
ระเบียบจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอานวยการของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าเป็นผู้ดาเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของ
สถานที่กลางดาเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้ทาเท่าที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของสถานที่กลาง อนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ
หรื อส่ ว นราชการอื่น ที่เป็ น ที่ตั้งของสถานที่กาง ให้ ถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้ แ ก่
หน่วยงานของรัฐตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดด้วย
2. อาเภอห้วยยอดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จานวน 18 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาล
ตาบล จานวน 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 13 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีงบประมาณในการพัฒนาในพื้นที่
ของตนเองพอสมควร จาเป็นที่จะต้องจัดให้มีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพื่อหาผู้รับจ้างในการดาเนิน
โครงการพัฒนาของตนเป็นประจาและมีจานวนมากขึ้นทุกปี ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้มีน โยบายในการ
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
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปูองกันปัญหาดังกล่ าวด้วยนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิ พลในการสมยอมใน
การเสนอราคา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กาหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้
สถานที่กลางที่จังหวัดกาหนดเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ในการยื่นซองและเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารการซื้อการจ้าง ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นระดับอาเภอมีความ
โปร่งใสเชื่อถือได้
2. เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อให้สถานที่รับซอง – เปิดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพร้อม ปลอดภัยและ
สามารถดาเนินการตามได้ตามระเบียบกฎหมาย
4. เพื่อสร้างการบริการที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มาติดต่อ
5. เพื่อให้วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในการดาเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพร้อมอยู่
เสมอ
6. เพื่อสร้างมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอแม่สายเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
7. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอห้วยยอดให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมี
สถานที่สาหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. จ้ างเหมาบุคคลเพื่อช่ว ยเหลื อการดาเนินงานและอานวยการจัดซื้อจัดจ้างและการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลที่ดิน , ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ
ที่ดินเพื่อนามาประกอบการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการดูแลทาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และบริเวณโดยรอบอาคาร
4. จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ และอานวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้พร้อมเสมอ
5. จัดให้มีการบริการทีด่ ีต่อผู้ติดราชการและผู้เข้าร่วมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความประทับใจ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอาเภอห้วยยอดที่ตั้ง ณ ที่ทาการอาเภอห้วยยอดจังหวัด
ตรัง
6. วิธีดาเนินการ
อุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 1 ครั้ง/ปี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ เพื่ ออานวยความสะดวกให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
2. มีสถานที่ในการปิดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ระดับอาเภออย่างเป็นระเบียบและมั่นคงถาวร
3. มีสถานที่รับซอง – เปิดซอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม มีความโปร่งใส สะดวก
และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
4. มีความสะดวกคล่องตัวในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ผู้มาติดต่อราชการหรื อผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความพอใจในการ
บริการและความยุติธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ให้บริการต้อนรับตามหลักการบริการสาธารณะที่ดี
7. ผู้มารับบริการเกิดความรู้สึกประทับใจ ในการได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการติดต่อ
ราชการหรือการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
8. ทาให้การบริหารจัดการในการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
9. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อส่วนราชการ
10. ทาให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการจัดเก็บภาษี และมีข้อมูล ในการจัดทาแผนที่ภ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ครบถ้วน ถูกต้อง
11. ประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอห้วยยอดได้รับการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 4
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี นโยบายในการบู ร ณาการ
กระบวนการท างานร่ ว มกัน ของทุ ก ภาคส่ ว นที่เ กี่ ย วข้อ งในการส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หมู่ บ้า น/ชุม ชน มี
กระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีได้ดาเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคม เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ประจาปี พ.ศ. 2561 –
2564 รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในปีถัดไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
5. เพื่ อฝึ กให้ ป ระชาชนได้ร่ ว มกระบวนการ ร่ ว มคิด ร่ ว มท า ร่ว มแก้ปั ญหา และส่ ง เสริม ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูล พื้น ฐานชุมชน และจัดให้ มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 5 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
5. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6. จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
7. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
8. จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน 5 หมู่บ้าน ก่อนเดือน
ตุลาคม ของทุกปี
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8. งบประมาณดาเนินการ
20,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่ว นร่ว มในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติร าชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมประชาคมตาบลวังคีรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดทาโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลสัญจรประชุมประชาคมตาบลประจาปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรั บฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ด้วย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์ประจา
ตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการกระจายอานาจและเป็นการสร้ างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่ว น
ท้องถิ่น
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่ อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริห ารส่ว นตาบลวังคีรี จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้สาหรั บรับ เรื่ องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
2. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
3. นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 075 – 578016 ทางโทรสารหมายเลข 075 – 578016
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2. สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรี ยนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ร้ อ งได้ รั บ ทราบขั้ น ตอนของการด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ แ ละส่ ง เสริ ม ภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เป็นส่วนงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการ
บริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น
เสียงดัง สานักปลัดจึงมีหน้าที่เร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ รั บ แจ้ ง ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนในพื้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
2. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3. เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน
สานักปลัด)
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
4. ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุ กข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) facebook
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2. สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์
3. ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลเคลื่อนที่พบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รั บการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก
จึงได้จัดทาโครงการองค์การบริหารส่วนตาบลเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อสารวจความต้องการของประชาชน
ตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับ
การประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
2. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนใน
พื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นาบริ การในหน้าที่ของทุกส่ ว นงานขององค์การบริหารส่ ว นตาบล ออกไปให้ บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนา
ชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี โดยแบ่งเป็นแต่หมู่บ้าน / ชุมชน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
3. ประสานงานกับ ทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลื อกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้ บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
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5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการ
แก่ประชาชนทั้ง 15 ชุมชน
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย
7. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
100,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
อย่างทั่วถึง
2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริห ารส่ วนตาบล มีโ อกาสได้แสดงความคิดเห็ นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล มี อ งค์ ก รในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง คี รี จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี ส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การ
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บริหารส่วนตาบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี กาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จานวน 11 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีวาระการดารงตาแหน่ง
2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนด เมื่อครบกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลมา
ดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี แทนกรรมการฯ ที่
ครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรีเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลวัง
คีรีและร่างแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรีความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในด้าน
การจั 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
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่ว น
ตาบลวังคีรีอย่างแข็งขันสาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
กับมาตรการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรีอย่างแข็งขัน สาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีใน
หลายๆ ส่ วน เช่น ให้ ตัวแทนประชาคมมีส่ ว นร่ว มเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัส ดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็น
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ
6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่ ง พระราชกฤษฎี ก ารว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้จัดทาโครงการ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยวิธีการบริ ห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และให้ คานึงถึงการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
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3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รั บผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11
ก.พ. 2548) จานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2
คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 2
คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2
คน
(4) ปลัด อบต.
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) ผู้อานวยการกองคลัง
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีปีละ 2 ครั้ง เป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังคีรี พร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
มิติที่ 4 การเสริมสร้ างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังคีรเี ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กาหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่า ด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
5. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่ องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
3. การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึง
ได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลวังคีรี
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
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6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อ ย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพีย งคนเดีย ว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมิน และการบริห ารความเสี่ย งการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
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องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับ การปฏิบัติงานในหน่ว ยงาน อีกทั้งยั งเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ ยงของหน่ว ยงานให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล xxx
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
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5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมี ระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสร้ า งความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ย บกฎหมาย
ข้อเท็จ จริ ง ไม่มีข้อผิ ดพลาดบริการด้ว ยความเสมอภาคกัน ไม่เลื อกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทางานมีกระบวนการที่
โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ น จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ ง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้ อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจั ดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อ
นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่ง ผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ต สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี จึงได้จัดส่งสมาชิกสภา
องค์การบริห ารส่ วนตาบลวังคีรี เข้าร่ว มอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดขึ้น หรือหน่วยงาน
ต่างๆทีด่ าเนินการจัดอบรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
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4. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตามที่โครงการอบรมกาหนด
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ/แผนงาน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเข้ารับการอบรม
3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตามที่โครงการกาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000.- บาท หรือตามโครงการกาหนด
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
6. วิธีดาเนินการ
1. ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณถนนอุดมสรยุทธ และตามหมู่บ้านในเขตตาบลวังคีรี
3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
2. นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

