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คำนำ
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับ เคลื่ อนประเทศไทยให้ มีความเจริญ ก้าวหน้าสามารถแข่งขัน กับต่างประเทศได้อย่างทัดเที ยมนานา
อารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริ ห ารจั ด การ และการพั ฒ นาบุ ค ลากรควบคู่ ไปพร้ อ มๆกั น โดยการปลู ก ฝั ง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการ
ถือปฏิบัติตามคาสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ชาติด้วย
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ส่วนที่ 1
******************************************************************
บทนำ
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระจาย
อานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ
ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการ
ทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
(1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
(3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
(4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
(5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ
(7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
(1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้ เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
(2) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุร กิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเอง
ได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ
(3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
(4) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพตติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น
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(5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัว
มากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จะท าได้ เท่ าที่ จ าเป็ น ตามกรอบที่ ก ฎหมายก าหนด และต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ คุ้ มครองประโยชน์ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้ง
ราชการบริห ารส่ วนท้องถิ่น ต้องเป็ น ไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ดี และ
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบั ญญั ติของรัฐ ธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็ นได้ว่าการบริห าร
ราชการแผ่น ดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับ
ท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหา
การกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทาให้การบริหาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ป ระชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพตติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมี
การกระทาในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปั ญ หาที่ พ บในองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ตามสื่ อสิ่ งพิ มพ์ หรือสื่ อประชาสั ม พั นธ์ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ ได้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการบริห ารงาน การตรวจสอบการทางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลด
น้อยลง ย่ อมเกิดจากบุ คลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นคณะผู้บริห าร
ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆตาแหน่ง จะต้องมีจิตสานึกค่านิยม ทัศนคติที่
ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน
กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะ
เชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่
จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการ
เป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทาให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพตติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพตติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพตติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็ง
เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
เป้ำหมำย
ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ตลอดจนประชาชน มีจิตสานึก
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลแก่ งศรี ภู มิ มี ระบบการปฏิ บั ติ งานที่ ส ามารถป้อ งกั น ปั ญ หาเกี่ย วกับ การทุ จริต และ
ประพตติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพตติมิชอบอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อานาจให้เหมาะสม
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแก่งศรีภูมิ
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (AntiCorruption) จากการปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หลั ก ธรรมาภิ บ าล รวมถึ งหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2.ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพตติมิชอบ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการทุจริต
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ส่วนที่ 2
******************************************
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
มิติ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

มิติที่ 1

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

(1) โครงการกิจกรรม 1
ความคุ้มค่า 1
สาธารณประโยชน์
(2) โครงการกิจกรรม 1
ท้องถิ่น 1 ถนนสวย
(3) โครงการส่งเสริมแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

10,000

20,000

20,000

(1) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเยาวชน
(บรรพชาสามเณรภาคตดู
ร้อน)
(2) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
(3) โครงการกิจกรรมชุมชน/
หมู่บ้านน่าอยู่

10,000

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จำนวน 9 โครงกำร

105,000

105,000

105,000

105,000

(1) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน ของ อปท.
(2) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(3) สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ

หมายเหตุ

-5มิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

2.1 แสดงเจต
จานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลัก
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนิน
กิจการการ
ประพตติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-

-

-

-

(1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
(2) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
(3) ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย
(4) การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ
(5) โครงการจ้างสารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

(1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
(2) มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(3) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.
ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วน
ราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

-6มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

(1) มาตรการจัดทาข้อตกลง
การปฏิบัตริ าชการ
(2) มาตรการแต่งตั้งผู้รับ
ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน
(3) มาตรการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของ อบต.แก่งศรีภูมิ ว่า
ทุจริต ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติที่ 2

รวม

จำนวน 12 โครงกำร

20,000

20,000

20,000

20,000

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่อง
ทางทีเ่ ป็นการ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

(1) กิจกรรม การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.
(2) มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญ
(3) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

3.2 การรับฟัง
(1) โครงการจัดประชาคม
ความคิดเห็น การ แผนชุมชน
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

หมายเหตุ

-7มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

(1) โครงการ อบต.เคลื่อนที่
บริการประชาชน
(2) ประชุมประชาคมหมู่
บ้านและประชาคมตาบล
ประจาปี
(3) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ
(4) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา อบต.

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติที่ 3

รวม

จำนวน 8 โครงกำร

65,000

65,000

65,000

65,000

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรม
การตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

(1) โครงการจัดทารายงาน
การควบคุมภายใน
(2) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถดาเนิน
การได้

(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ – การจ่าย
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต.
(2) กิจกรรมการเผย แพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจ
สอบของสภา
ท้องถิ่น

(1) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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มิติที่ 4

ภารกิจตามมิติ

4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

(1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต

2,000

2,000

2,000

2,000

จำนวน 7 โครงกำร

2,000

2,000

2,000

2,000

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 3
******************************************************************
รำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรม / มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร
โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลแก่งศรีภูมิ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักในการ
ให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่
จะบาบัดทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพตติปฏิบัติของ
คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
พระราชกตษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ใน
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอื้อ
ต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้
เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพตติของตน ได้แก่
1. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมตทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ได้ยึดถือเป็นแนวทางสาหรับประพตติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒ นาจิตใจและเพื่อพัฒ นาบุคลากรในสังกัด สามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒ นา
คุณภาพชีวิตในประจาวัน และประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงได้จัดทา
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
แก่งศรีภูมิ ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ได้นา
หลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 คณะผู้บริหาร
4.2 พนักงานส่วนตาบล
4.3 พนักงานครู
4.4 ลูกจ้างประจา
4.5 พนักงานจ้าง
4.6 พนักงานจ้างเหมาบริการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
วัดศรีภูมิ ตาบลแก่งศรีภูมิ อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ
6.2 ติดต่อประสานวิทยากร
6.3 ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ
6.4 ติดตามรายงานผลการดาเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. คณะผู้บ ริหารและพนักงานจ้างขององค์การบริห ารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่ วมกัน มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

-111. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จทั้ง
ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสาเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็น
อย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ
ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาเป็นในการ
ทางาน ย่อมทาให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะและประสบการณ์ การทางานสู งแล้ ว ย่อมมีคุณ ธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ
ทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับ
บริ ก ารหรื อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องประชาชนและประเทศชาติ แ ล้ ว ย่ อ มน าพาองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานมุ่ งไปสู่ ค วาม
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ตลอดทั้ งประชาชนทั่ ว ไปให้ มี ความรู้ ความเข้า ใจในหลั กธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา สามารถน ามาประยุก ต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่ วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้บุคลากร สามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง
3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
4. กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรของ อบต. แก่งศรีภูมิ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
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6. ระยะเวลำดำเนินกำร
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561
7. กิจกรรมและวิธีกำรดำเนินกำร
1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
3. จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
4. เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความ
เหมาะสม
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6. ดาเนินการตามโครงการวัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
2. บุคลากร สามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
3. ปลูกจิตสานึกให้บุคลากร มีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการทางาน ต่อเพื่อน
ร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี

-131. ชื่อโครงกำร : สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
2. หลักกำรและเหตุผลที่มำของโครงกำร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้
ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้า ที่ดินทากิน ขาดความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชดาริให้ดาเนินการพัฒนาด้านต่าง อาทิ ด้านพัฒนาแหล่งน้า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การเกษตร ด้ านส่ งเสริม อาชีพ ด้านสวัส ดิ การและสั งคม ด้ านสาธารณสุ ข เป็ น ต้น พร้อมทั้ งได้พ ระราชทานแนวทาง
ดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กั บราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก
ด้อยโอกาสและยากจน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก
ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน ” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ใน
อนาคต” ด้วย ดังนั้ น โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒ นาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญ คือ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยัง
มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการ
ผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรทีม่ ีปัญหาด้านการเกษตรสามารถได้รับบริการความรู้ทางวิชาการและคาแนะนาการแก้ไข
ปัญหาได้ทันเหตุการณ์และลดต้นทุน เพิ่มพูนมูลค่าทางการเกษตรได้
2. เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และพื้นที่อื่นๆ รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของโครงการสาคัญให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น
4. เป้ำหมำย
เกษตรกรในตาบลแก่งศรีภูมิ จานวน 50 ครัวเรือน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ตาบลแก่งศรีภูมิ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน
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7. กิจกรรมและวิธีกำรดำเนินกำร
1. ฝึ ก อบรมและถ่ ายทอดความรู้ ให้ แก่ เกษตรกร โดยคัด เลื อ กเกษตรกรที่ ส นใจและมี ความพร้อ มเข้ ารับ การ
ฝึกอบรม
2. นาเกษตรกรไปศึกษา/ดูงาน ในพื้นที่ต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เกษตรกรต้น แบบในโครงการต่ าง ๆ ที่ ประสบความส าเร็จในอาชี พการเกษตร และศูน ย์เรียนรู้การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น
8. งบประมำณ
20,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เกษตรกรร้อยละ 60 ได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนา สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรของตนเอง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรได้
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่ม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการขยายผลมากยิ่งขึ้น

-15โครงกำรกิจกรรม 1 ควำมคุ้มค่ำ 1 สำธำรณประโยชน์
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรกิจกรรม 1 ควำมคุ้มค่ำ 1 สำธำรณประโยชน์
2. หลักกำรและเหตุผล
สถานการณ์ปัจจุบัน โลกประสบกับปัญหาโลกร้อนอันมีมูลเหตุมาจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูก
ทาลายเพราะมนุ ษ ย์ มุ่งสร้ างความเจริ ญ ทางเศรษฐกิจ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกั บ ทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกทาลายและลดลงเป็นจานวนมาก เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ
เมื่อป่าถูกทาลายทาให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อดินและน้า นอกจากนั้น ยังเชื่อมโยงกับปัญหาอื่น ๆ ทั้งปัญหาทางสังคม
เศรษฐกิจ คุณธรรม และระบบนิเวศน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิพิจารณา
เห็นว่าการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนการบารุง รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ดารงเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป จึงจัดทา 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้มีความสมบูรณ์
3.2 เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
และให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ต้นไม้ จานวน 2,000 ต้น
4.2 พื้นที่ 10 ไร่
5. พื้นที่ดำเนินกำร
บริเวณป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ 1 หมู่ 4 ตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนอโครงการ
6.2 ทาเรื่องขอต้นไม้ จากศูนย์เพาะชากล้าไม้ จังหวัดเลย
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ดาเนินการตามโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น
10.2 ประชาชนตาบลแก่งศรีภูมิ ได้ร่วมปลูกป่าและดูแลรักษาต้นไม้ มีจิตสานึกรักป่าชุมชน

-16โครงกำรกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การพัฒ นาชุมชนให้ หมู่บ้านน่าอยู่น่ ามอง อย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และดูแลรักษาแหล่งสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนให้มีความสะอาด การที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้เกิดผลทาง
ปฏิบั ติอย่ างเป็ นรูป ธรรมชัดเจน มีความจ าเป็ นที่จะอาศัยความร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน
เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอย่างแรกการที่จะดาเนินการขับเคลื่อน คือ การรณรงค์ การ
รักษาความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาสถานที่ อาคาร บ้านช่องถนนสายหลัก ให้ความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย รวมไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อให้ผู้ที่ผ่านเข้ามาในตาบลแก่งศรีภูมิ เกิดความประทับใจ
เป็นชุมชนที่น่าอยู่และมาท่องเที่ยว จึงได้จัดทาโครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนาชุมชนตาบลแก่งศรีภูมิเป็นชุมชนสะอาด มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างดี มี
ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดารงชีพ
3. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ชุมชนรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนดูแลบ้านเรือนของ
ตนเองให้น่าอยู่น่ามอง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ถนนสายหลัก แก่งบง – วังมน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทาโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การดาเนิน
โครงการ
6.3 ดาเนินการตามโครงการและติดตามประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ชุมชนตาบลแก่งศรีภูมิสามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. ประชาชนตาบลแก่งศรีภูมิสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ประชาชนตาบลแก่งศรีภูมิมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่าง ๆ ในชุมชน

-171. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักกำรและเหตุผล
ทุกนโยบายของรัฐบาลการขับเคลื่อนประเทศต้องเพิ่มพูนความรู้ สร้างอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอและดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ ยงบนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม
การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการควบคู่ไปกับการกระทาที่ไม่เบียดเบียนกัน คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
ตลอดจนการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภ าคส่วน
ต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกันสร้างสรรค์พลังในทางบวกนาไปสู่ความสามัคคี การพัฒ นาที่สมดุลและยั่งยืน สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดาเนินชีวิตให้อยู่อย่าง
พอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัย
ภายนอกต่างๆ ใช้ปัจจัยด้านพื้นฐานในการดาเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการบริโภค มีส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่า
ในบริเวณบ้านรั้วรอบบ้านปลูกพืช ประเภทพืชสมุนไพรเครื่องเทศและพืชผัก ล้มลุกต่างๆ ไว้ บริโภคเช่น ขิง ข่า ตะไคร้
กระชาย โหระพา มะนาว มะกรู ด ฯลฯ ซึ่งจะเป็ น การลดค่ าใช้ จ่ ายภายในครอบครัว และเป็ น การสร้างกิ จ กรรม
นันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คุณค่า สร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปสานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
2. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตาบลแก่งศรีภูมิ มีการใช้ชีวิตประจาวันตามหลักการของความพอเพียง ความ
พอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มี
คุณค่า เกิดรายได้
3. เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก
4. เพื่อให้ ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบวิถีพอเพียง
4. กลุ่มเป้ำหมำย
4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. จัดอบรมการปลูกผักพื้นบ้าน ประชาชนในตาบลแก่งศรีภูมิ จานวน 30 คน
4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและนาความรู้
ไปใช้ประกอบอาชีพได้ ส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ
และพืชผักล้มลุกต่าง ๆ ไว้ บริโภค ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
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7. กิจกรรมและวิธีกำรดำเนินกำร
1. เชิญกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ติดต่อวิทยากรบรรยาย
4. จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ใช้ในการอบรม
5. จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
6. ประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ
8. งบประมำณ
20,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2. ประชาชนในตาบลแก่งศรีภูมิ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
3. ประชาชนในตาบลแก่งศรีภูมิ สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนและรู้จักวิถีชีวิตพอเพียง

-19โครงกำรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม บรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 (5) (8) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดกาลังทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งระบาดเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องระวังและดูแล
อย่างใกล้ชิดเพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคม การที่เด็กและเยาวชนนาเอาวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมมาใช้โดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ย่อมเป็นปัญหาของสังคม การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสานึกให้กับเด็กและเยาวชน เป็น
การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกและมีค่านิยมที่ถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนคาสอนทางพระพุทธศาสนาในระหว่างปิดภาคการศึกษา
2. เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยอันดีงามแก่เยาวชนของชาติ
3. เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
4. เพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
เยาวชนด้วยกันเอง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
นักเรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ในเขตตาบลแก่งศรีภูมิ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
วัดศรีภูมิ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 จัดเตรียมข้อมูลและเขียนโครงการบรรพชาสามเณรภาคตดูร้อน
6.2 ประชุมคณะกรรมการ พระพี่เลี้ยง และกาหนดวันบรรพชาสามเณรภาคตดูร้อน
6.3 เตรียมความพร้อมด้านสถานที่
6.4 ฝึกซ้อมพิธีบรรพชาสามเณรภาคตดูร้อน
6.5 จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคตดูร้อน
6.6 ดาเนินการจัดอบรม
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
2. เยาวชนเกิดความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณ และพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น
3. เยาวชนเห็นโทษของอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด

-201. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2. หลักกำรและเหตุผล
เด็กและเยาวชน เป็นกาลังที่สาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของชาติในอนาคต นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินชีวิต อันส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักธรรมคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา เรียนรู้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม
สาหรับการดาเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์ ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดี
เกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งที่ไม่ดี และเลือกปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้
จัดทาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจาปี 2559 เพื่อปลูกฝังคุณงามความดี การประพตติดี ให้กับเด็กและ
เยาวชนของโรงเรียนเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปัจจุบันและนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปลูกฝังส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถนามาใช้ในการเรียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ อดทน อดกลั้น และมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
4. กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีกำรดำเนินกำร
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
2. ประชุมการวางแผน การดาเนินงาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผล – รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
8. งบประมำณ
30,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้อง
2. เด็กและเยาวชน สามารถนาหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เด็กและเยาวชน มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
4. เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ อดทน อดกลั้น มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
5. เด็กและเยาวชน มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และสถาบัน ชาติ ศาสนา
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรกิจกรรมชุมชนหมู่บ้ำนน่ำอยู่
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ครอบครัวจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทยที่เป็นจุดกาเนิดของความรักและความ
เชื่อมั่น ผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ จากหลาย ๆ ครอบครัวรวมกันเป็น
ชุมชนเป็นหมู่บ้าน หากทุก ๆ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ให้เอื้ออานวยต่อการมีสุขภาพที่ดีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทุก ๆ ครอบครัวร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนทาให้เกิดความร่วม
แรงร่วมใจพัฒนาทาให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงได้จัดโครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนการดูแลบ้านเรือนของตนเอง
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาแผนใหม่
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่ จานวน 8 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทาโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ป ระชาชนทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การดาเนิน
โครงการ
6.3 กาหนดการจัดโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนมีจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. บ้านเรือนและชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
3. เกิดความร่วมมือร่วมใจในชุมชน

-22กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จั ดทายุ ท ธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตมาแล้ ว 3 ฉบั บ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริย ธรรม เป็ น สั งคมมิ ติใหม่ที่ ป ระชาชนไม่เพิก เฉยต่อ การทุ จริตทุ กรูป แบบ โดยได้ รับ ความร่ว มมื อจากฝ่ ายการเมือ ง
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่ สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพตติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพตติมิชอบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้ น การกระจายอานาจจากส่ วนกลางลงสู่ ท้องถิ่นและเป็ นกลไกหนึ่ งในการส่ งเสริม
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น การพั ฒ นาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ เกิดความยั่งยืน รัฐ จะต้องให้ ความเป็นอิส ระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรู ปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรร
มาภิบ าลบั งเกิดประโยชน์ สุขแก่ป ระชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุ จริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทา
แผนป้องกันการทุจริตในองค์กร
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางาน
6.4 ประชุมคณะทางาน
6.5 จัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-241. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล
2. หลักกำรและเหตุผล
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นบุคลากรที่มี ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการ
พัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมตทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางาน
ให้ มีคุณ ภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็ นรูปธรรมชัดเจน และมีม าตรการในการทางานที่ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒ นาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริย ธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้ มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ให้มีประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามา
4. กลุ่มเป้ำหมำย
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีกำรดำเนินกำร
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ก.อบต.จังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
8. งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. จานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไม่น้อยกว่า 90 %
- การบริหารงานบุคคลของ อบต.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

-25มำตรกำรกำรออกคำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปลัดอบต.และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรออกคำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปลัดอบต.และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ นั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร
ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก กอง
และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็ น สาเหตุห นึ่ งของการกระทาการทุ จริต ประพตติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่ งผลให้ ระบบกา ร
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
6) พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้ การปฏิ บั ติ งานตามอานาจหน้าที่ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลแก่งศรีภู มิ ต้อ งเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกตษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมตทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติ งานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อ นไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ น การลดขั้น ตอนการให้ บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพตติมิชอบใน
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้ำหมำย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
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5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

-271. ชื่อโครงกำร : ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
2. หลักกำรและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึ กบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบั ติ ทาให้ เกิดความคุ้มค่าและมีป ระสิ ทธิภ าพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่อง
สาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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1. ชื่อโครงกำร : กำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดหำพัสดุ
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชกตษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวนงบประมาณ
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์กับประชาชน

-29 โครงกำรจ้ำงสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาอบต. การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน และการเปิ ดเผยข้อ มูล ข่าวสาร ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการ สารธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลใน
ฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
มากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่ จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกตษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมตทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีป ระสิทธิภ าพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก และได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ ประกอบกั บ จั งหวั ด แจ้งให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ของ
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้ างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่ อเป็ นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้ บริการ ปฏิบัติห น้าที่ในการให้บริการ โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพตติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอก
เขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตตาบลแก่งศรีภูมิ
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6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอก
เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
20,000 บาท เบิ ก จ่ า ยตามงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป
งบดาเนิ น การ หมวดค่าใช้ส อย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบั ติราชการที่ ไม่ เข้าลั กษณะรายจ่ายหมวดอื่ นๆ
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
จานวน 2 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

-31โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น
ที่ม าของการปฏิ รู ป ระบบราชการเพื่ อวางกรอบแนวทางการบริห ารราชการไว้ว่า การบริห ารราชการต้อ งเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมตทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบั ติงาน การลดภารกิจและยุบ เลิ กหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การดาเนินการดั งกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและ
แนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกตษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน
3. เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ที่มาติดต่อ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางาน
6.3 จัดทาประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรม
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
2. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ
3. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน

-32มำตรกำร กำรมอบอำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ
ช่ว ยเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพของการปฏิ บั ติงานให้ เกิดความคล่ องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิ จารณาเลื อก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง ความส าคั ญ คุ ณ สมบั ติ ความรู้
ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้ น การดาเนิ น การของหน่ วยงานต้องมีการปรับให้ เข้ากับสภาพสั งคมและทันต่อสถานการณ์ ที่การบริห าร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมตทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิ ง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาบั น ทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญ าต สั่ งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้ บริห าร ปลั ด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้ง
6.3 สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกส่วนส่วนราชการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-33มำตรกำร กำรออกคำสั่งมอบหมำยอำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรออกคำสั่งมอบหมำยอำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปลัด และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีก
หลายฉบั บ ที่บั ญ ญั ติอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลจะ
ดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพตติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหญ้าปล้อง จึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 รวบรวมภารกิจ ที่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลเสนอนายกองค์การบริห ารส่ วนตาบล
พิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

-34มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำร จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการประเมินที่
คานึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่
เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพตติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้อง
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงจัดทามาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่กาหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนา
วิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนาไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร
6.3 ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

-35มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็ น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่ าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้ น เพื่ อให้ การดาเนิ น การรั บ เรื่ องร้อ งเรีย นเป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้อ ย สามารถแก้ ไขความเดื อดร้อ นของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
แก่งศรีภูมิ รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีช่องทางมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนครบทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนครบทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดาเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลแก่งศรีภูมิ
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร ”ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ”
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพตติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพตติมิชอบได้ ประกอบ
กับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพตติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตาบล
คลองจิก จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลคลองจิกว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพตติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่
กระทาการทุจริตหรือประพตติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพตติมิชอบ
2. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพตติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงาน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
1. ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิด
การทุจริตและประพตติมิชอบหรือไม่
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
3. กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพตติมิชอบและพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพตติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
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กิจกรรม กำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
2. หลักกำรและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรี ภูมิ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรอง
สาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จาหน่าย
จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้ำหมำย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จานวน 1 ชุด
3. ประกาศองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลแก่งศรีภูมิ เรื่องค่ าธรรมเนี ยมการทาส าเนาและการับ รองส าเนาข้อมู ล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จานวน 1 ฉบับ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
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6. วิธีกำรดำเนินงำนโครงกำร
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

-40โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
1. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม / มำตรกำร
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจั ดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริห ารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี ความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกตษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
แก่งศรีภูมิ ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ – จั ด จ้ าง ตามแผนงาน/โครงการต่ างๆ ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลแก่ งศรี ภู มิ
ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นที่ตาบลแก่งศรีภูมิ
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6. วิธีดำเนินกำร
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แก่งศรีภูมิ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

-42โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการดาเนินงานผ่านสื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป เพื่ อให้ ความรู้ค วามเข้าใจได้ ง่ายในช่ ว ง
ระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/
โครงการของ อบต. ให้สามารถมองเห็ นภาพหรือเห็ นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆได้ชัดเจนถูกต้อง
ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต. จึงจาเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกั บสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่
ต่างกัน เป็ น สิ่งส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ ป ระชาชนยอมรับและให้ ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผ ลต่อการพัฒ นาตามภารกิจ
บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.อย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต.
4. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
4. เป้ำหมำย
1. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน
2. ป้ายประชาสัมพันธ์
3. เสียงตามสาย
4. จัดทา Presentation นาเสนอผลงานของอบต.
5. อื่น ๆ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
1. องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. ดาเนินการประชุม
3. มอบหมายงาน
4. ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ
5. ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานของ อบต. เป็นตัวชี้วัด

-43โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความสาคัญต่อการกระจายอานาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ ตามหมวด 14 ซึ่งว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น การบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น ตามมาตรา 281 – 290 บัญญัติให้ท้องถิ่นมีความเป็น
อิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตามที่ได้แจ้งในข้างต้น ก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น
มาตรา 16 (15) และมาตรา 16 (16) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 57 (1) (6) มาตรา 66 มาตรา 67 (3) (6) แห่งพระราชบัญญั ติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ประกอบกับความในมาตรา 16(10)
(19) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงาน
ราชการต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์ของประชาชน
ดังนั้น งานนักพัฒ นาชุมชน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงได้จัดทาโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดทา
ร่างแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง
3. เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของท้องถิ่น โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงใน
การนามาปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาบลแก่งศรีภูมิ ต่อไป
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลแก่งศรีภูมิจานวน 8 หมู่บ้าน

-445. พื้นที่ดำเนินกำร
เขตพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชน
6.3 จัดทาเวทีประชาคมเพื่อให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
นักพัฒนาชุมชน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในตาบล
2. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน
3. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย

-451. ชื่อโครงกำร : โครงกำร อบต. เคลื่อนที่บริกำรประชำชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภ าพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชน
เป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทา
โครงการ อบต.เคลื่ อ นที่ บ ริก ารประชาชน เพื่ อ ส ารวจความต้อ งการของประชาชนตามครัว เรือนว่าต้อ งการให้ อบต.
ดาเนิน การให้ บริ การในด้านใดบ้าง และให้ บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือ
ร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้
ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
แก่งศรีภูมิ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
2. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนามาเป็น
ข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
นาบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของ อบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กาหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ คลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ โดยแบ่งเป็นแต่หมู่บ้าน / ชุมชน
6. วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ทั้งหมด
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่ประชาชน
ทั้ง 8 ชุมชน
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย
7. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
30,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต อบต. ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ อย่างทั่วถึง
2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่ง
ศรีภูมิ และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน

-47ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมตำบล ประจำปี
1. ชื่อโครงกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมตำบล ประจำปี
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมี
จานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและการมีส่ วนร่วม
ของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงได้จัดทาโครงการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตาบลประจาปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการกระจาย
อานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริห ารจัดการเป็ น ไปตามหลั กการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ให้ กั บ ประชาชนถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้ำหมำย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานั น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์ประจาตาบล
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการ
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
6. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมำณ
20,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริห ารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของการ
กระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

-48-

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมี
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และ
ต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน
15 วัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้ำหมำยกำรดำเนินกำร
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

-49กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
1. ชื่อโครงกำร : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสาคัญ
จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมาย
ของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของ
ตนเอง” การสร้างภูมิ คุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒ นธรรมดั้งเดิม และวิ่งตาม
กระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจน
การทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญ
ในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนในการพัฒนา
อย่ างมี เป้ าหมายมีช่ องทางในการแก้ไขปั ญ หาของชุมชนได้ อย่ างเหมาะสมและครอบคลุ มสามารถก าหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้ำหมำย
8 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ห อกระจายข่าวและเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางาน
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรคบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กาหนดให้
หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
2. เพื่อสรุป รายงานผลการประเมิน ผลการควบคุมภายในให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามกาหนด
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมินองค์ประกอบ
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทารายงาน
การควบคุมภายใน ตามระเบี ย บฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้ บริห าร พร้อมจัดส่ งรายงานให้ ผู้ กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ งจะท าให้ ป ฏิ บั ติ งานและการจั ด การของหน่ ว ยงานบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ านมาการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุม
ด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ท างราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการ
จัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนื อจากด้านการเงิน และบัญ ชีในหน่วยงาน จึงไม่ส ามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การ
ที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน
และการดาเนินงานไม่สัมตทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่
เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยั งไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพี ย งพอตลอดจนขาดการประเมิ น และการบริห ารความเสี่ ย งการควบคุ ม ภายในของ
หน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆ ที่
อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุ คลากรมีการปฏิบั ติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อ นไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้ำหมำย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้
การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
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5. วิธีดำเนินกำร
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้บริหาร
ทราบ
6. สถำนที่/ระยะเวลำดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
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โครงกำรกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้ ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เจ้าหน้ าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสื อสั่ งการที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบ จึ งจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ระบวนการขั้ น ตอนที่ ถู ก ต้ อ ง มี ค วามสุ จ ริต ส่ งผลให้ ก ารด าเนิ น งานเกิ ด
ประสิทธิภาพ
กองคลัง องค์การบริห ารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแก่งศรีภูมิ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
5. วิธีกำรดำเนินกำร
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
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9. ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูล การรับ จ่ายเงินขององค์การบริห ารส่ วนตาบลแก่งศรีภูมิ
ทาให้เกิดความโปร่งใส
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กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
2. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ
ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพตติมิชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพตติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพตติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และ
กลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตาบลแก่งศรีภูมิ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทาง
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าปล้อง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับ รู้ข้อมูล ข่าวสารที่ ส าคัญ ของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริห ารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้ลดการทุจริตและประพตติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒ นาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการ
ให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลแก่งศรีภูมิ ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อ
พัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้ องถิ่นมี
ความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทางานตาม
บทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริห ารส่วนตาบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนิ นการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ได้รับความรู้ในการฝึกอบรม

-58กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร
การส่งเสริมและการพัฒ นาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และ
หลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมี
การถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนิน กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้ำหมำย
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
5. พื้นที่ดำเนินงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินงำน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของ
ประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เป็นไปอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของประชาชนเกิด
ทัศนคติที่ดี

-59กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วนใน
สังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิด
การเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปั ญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตตาบลแก่งศรีภูมิ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
2,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
*********************************
ตามหนั งสื อสานักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง
การจั ดท าแผนป้ องปฏิบั ติการป้ องกั น การทุ จริตขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ตามแนวทางการดาเนิ น
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่าด้ ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ งชาติ ได้ ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อกั บ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่ อ ปี งบประมาณ พ .ศ.2558 โดยทางส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การด าเนิ น งาน (Integrity Assessment) และดั ช นี วั ด ความโปร่ งใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพิ่มประสิทธิภ าพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้ เห็ นถึงเจตจานง
ทางการเมืองของผู้บริหารในการต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ เพื่อใช้เป็น
แนวทาง ในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
และเป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลแก่งศรีภู มิ จึงประกาศใช้ แผนปฏิ บั ติการดังกล่ าว
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายสมหวัง ธรรมกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ

