แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายใตยุทธศาสตรวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2561-2564)

ของ

องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
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คํานํา
การปองกันการทุจริตนับเปนเรื่องสําคัญไมนอยไปกวาการปราบปรามการทุจริต เพราะเปนการ
ดับปญหาทีต่ นเหตุ ซึ่งหากปลอยใหมีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสรางปญหาความเสียหายแกสังคมและประเทศชาติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ
ป จ จุ บั น ที่ ใช อ ยู เป น ฉบั บ ที่ 3 เริ่ ม จากป พ.ศ. 2560 จนถึ งป พ.ศ. 2564 ซึ่ งมุ งสู ก ารเป น ประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรัฐ และประชาชนต องมี พฤติ กรรมแตกต างจากที่เป น อยู ในป จ จุ บั น ไม ใช ตํ าแหน งหน าที่ในทางทุ จ ริ ต
ประพฤติ มิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมไมใหทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปนหนวยงาน
ของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปราศจากการทุจริตนําเงินทุกบาททุกสตางคมาพัฒนาทองถิ่นของตนเองเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยาง
แทจริง ประเทศชาติก็จะเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิด
ความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ ของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมให องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป นหน วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนของประชาชนตามกรอบกฎหมายกําหนด
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับทองถิ่นเปนอยางมาก เพื่อเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือกันสราง
สังคมที่ไมทนตอการทุจ ริต ตามที่สํ านั กงาน ป.ป.ช. ตกลงให ความรวมมือส งเสริมและสนั บสนุน ให องคกร
ปกครองส วนทองถิ่น จั ด ทําแผนปฏิ บั ติ การป องกัน การทุจ ริต จึ งดํ าเนิ น การส งเสริ มเจาหน าที่ป ลอดทุจ ริ ต
มีความมุ งมั่น ที่จ ะบริห ารราชการให เกิด ประโยชน สุ ขแกป ระชาชนในท องถิ่น มีก ารบริ ห ารให เป น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน
ดังนั้นจึงดําเนินการแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติ
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การป องกัน การทุจริต สงเสริมการปฏิ บั ติงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริห ารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตอไป

องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
พฤษภาคม 2560
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สารบัญ
สว นที่ 1

สว นที่ 2
สว นที่ 3

คํานํา
สวนที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
เปาหมายและประโยชนการจัดทําแผน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2661 – 2564)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนา
1
4
5
6
7
8
15
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)
สว นที่ 1 บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คนในปจจุบันมุง เนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
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เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต
เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่
ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะ
ทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใชในการวิเคราะห
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดตามความเหมาะสม
2. หลักการและเหตุผ ล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรัรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเ สมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอ ันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป
2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูใ นระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมาประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
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ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญ
 าติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทย
บางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการ
ทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปรงใสสรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)
เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูjการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคข องการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
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3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสว นรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนข องการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน
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สว นที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)
ชื่อหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต

1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกบุคลากร
ทั้งขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร
ขาราชการ
การเมือง
ฝายสภา
ทองถิ่น และ
ฝายประจํา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
(2) โครงการสมุดความ
ดีพนักงานจาง
(3) โครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร
สมาชิกสภา และพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) กิจกรรมใหความรู
เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(5) มาตรการ “ปลูกฝง
องคความรูใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest”

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกประชาชน
ทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น

(1) โครงการสงเสริม อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใน
ชุมชน
(2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ตําบลฝายหลวง
1.3 การสราง (1) การประกวดคําขวัญตอตาน
จิตสํานึกและ การทุจริต
ความตระหนัก (2) โครงการครอบครัวอบอุน
แกเด็กและ
เพิ่มพูนศักยภาพความเขมแข็ง
เยาวชน
ชุมชน
(3) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูรอน
มิติที่ 1

รวม

1 มาตรการ/ 1 กิจกรรม/
8 โครงการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

55,000 55,000

55,000

55,000

9
มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจํานง
ทางการเมือง
ในการตอตาน
การทุจริตของ
ผูบริหาร
2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
(1) กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

(1) มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล
(2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหัวหนา
สวนราชการ
(3) กิจกรรม “สรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
(4) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
(5) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”
(6) กิจกรรม “สรางความโปรงใส
ในการใชจายเงินงบประมาณ”
(7) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซื้อ – จัดจาง
(8) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบตั ิ
(9) มาตรการปองกันการทุจริต
และสรางความโปรงใสใน
การดําเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน
(10) โครงการจางสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ
(11) กิจกรรมการใชบัตรคิวใน
การติดตอราชการ
(12) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน”

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

2.3 มาตรการ
การใชดลุ ยพินิจ
และใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
(2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(3) มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการ
(4) มาตรการมอบอํานาจของ
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) มอบอํานาจเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(6) มาตรการการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.
ปลัด อบต.และหัวหนาสวนราชการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ

(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจติ สาธารณะ
(2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบตั ิตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบ
พบการทุจริต

(1) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลง
การปฏิบัตริ าชการขององคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง”
(3) กิจกรรม ใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาทีเ่ พื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลฝายหลวง
(4) มาตรการ “ใหความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองคกรอิสระ”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบ
พบการทุจริต

(5) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน”
(6) มาตรการ“ดําเนินการเกีย่ วกับ
เรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวงวา
ทุจริตและปฏิบตั ิราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ”

มิติที่ 2

รวม

10 มาตรการ/ 12 กิจกรรม/
3 โครงการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

12
มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสว น
รวมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดใหมี
และเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่
เปนการ
อํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หนาที่ของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000 20,000

(1) โครงการจัดทําคาบริการพื้นที่
เว็บไซตรายปและคาธรรมเนียมชือ่
โมเมนเนมรายป เว็บไซตของ
อบต.ฝายหลวง
(2) กิจกรรม “การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลฝาย
หลวง”
(3) กิจกรรม “อบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”
(4) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง และ
การรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”
(5) โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
องคกร
3.2 การรับฟง (1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 20,000
ความคิดเห็น เพื่อทบทวนบูรณาการจัดทํา
การรับและ
แผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน
ตอบสนอง
(2) กิจกรรมการดําเนินงานศูนย
เรื่ององเรียน/ รับเรื่องราวรองทุกของคการ
รองทุกขของ บริหารสวนตําบลฝายหลวง
ประชาชน
(3) โครงการองคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง เคลื่อนที่
(4) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงให
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
3.3 การ
สงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวม
บริหารกิจการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

(1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลฝายหลวง
(2) ประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบลประจําป
(3) การสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสว น
รวมของภาค
ประชาชน

3.3 การ
สงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวม
บริหารกิจการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

(4) มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
(5) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลฝายหลวง

มิติที่ 3

รวม

2 มาตรการ/ 7 กิจกรรม/
5 โครงการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

40,000 40,000 40,000 40,000

14
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การ
เสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผนดินกําหนด
4.2 การ
สนับสนุนให
ภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได

(1) โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป
(2) โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน
(3) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น
4.4 เสริมพลัง
การมีสวนรวม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการ
ทุกภาคสวน
เพื่อตอตาน
การทุจริต
มิติที่ 4

รวม

รวมทั้ง 4 มิติ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

(1) มาตรการสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอนยาย
(2) กิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ
การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง
(3) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน
(1) กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น
(2) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล
(1) มาตรการเฝาระวังการคอรัรัป
ชันโดยภาคประชาชน
(2) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต
(3) มาตรการการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการปองกัน
การทุจริต
4 มาตรการ/ 8 กิจกรรม/
4 โครงการ
15 มาตรการ/ 26 กิจกรรม/
95,000 95,000 95,000 95,000
18 โครงการ
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สว นที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผ ล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกใน
การทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหา
เรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว
ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปได
ในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทย
รวมตานภัยการทุจริต ควบคูก ับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน
ทั้งนี้กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งได
วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ
ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่งประกอบดวย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวน
รวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปน
เครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบ
เปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลฝายหลวง จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูค วามเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง
2. หลักการและเหตุผ ล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมา
เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานใน
การอางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายได
ปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้นคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทํา
สมุดความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร
เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ
3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่
ไดรับมอบหมาย
4. เปาหมาย
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. ระยะเวลา
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุก
วันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร
6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป
7. งบประมาณ
ใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 5,000 บาท
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. ผูรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได
10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง อบต.ฝายหลวง
2. หลักการและเหตุผ ล
ตามที่ รัฐบาลไดใหความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนวนโยบายไว
หลายแหลงไดแก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติวา มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้นในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อใหการพัฒนา
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ
แผนบริห ารราชการแผ น ดิ น (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริห ารจั ด การที่ดี ระบุ ไวว า
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการและการส งมอบบริห ารสาธารณะโดยจะเน น การพั ฒ นาขาราชการใน
ตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒ นาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมทั้งจะวางมาตรการสําหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนที่เปนธรรม ตามผลงานเพื่อให
เกิ ด ขวั ญ และกํ าลั งใจในการพั ฒ นาผลงาน และ 8.15 เสริ ม สร างมาตรฐานด า นคุ ธ รรมจริ ย ธรรมให แ ก
ขาราชการและเจ าหน าที่ของรั ฐและพัฒ นาความโปรงใสในการปฏิ บั ติ งานของหน วยงานภาครั ฐพร อมทั้ ง
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อให
ภาคราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน
คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๑ มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ
ยุ ทธศาสตรการส งเสริ มคุณ ธรรม จริ ย ธรรมในภาครัฐ ไว ๕ ยุ ทธศาสตรและยุ ท ธศาสตร ที่ ๔ การส งเสริ ม
คุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริม
พัฒ นาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตามกลุมเป าหมาย ด วยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย และดําเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
ป จจุ บั น นโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห งชาติ ได กําหนดนโยบายส งเสริมการบริห าร
ราชการแผ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ
ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตางๆ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ขอ 267 ความวา การ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไดแกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ไดจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
เปนศรัทธา เชื่อถือไววางใจ ยกยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ไดเห็นความสําคัญและความจําเปนในการนํ า
นโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว มาสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล เปน
รู ป ธรรมซึ่ งแนวทางหนึ่ งที่ สํ าคั ญ คื อ การให ค วามรู สร า งความเข าใจและสร างทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความ
โปรงใส
3.2 เพื่ อ ให ผู เข า รั บ การอบรมมี ค วามรู ความเข าใจเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ทั บ ซ อ น (Conflict of
Interest) ในการจัดซื้อจัดจาง
3.3 เพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการทุจริต คอรัป ชั่นใหกับ ขาราชการและ
พนักงานจาง
3.4 เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรม นําความรู ที่ไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม
4. เปาหมาย
ประกอบดวย
1. พนักงานสวนตําบล
2. พนักงานจาง
5. วิธีการดําเนินการ
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย
6. ระยะเวลาการฝกอบรม
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผู เขารั บ การอบรมได มี ค วามรู ความเขาใจ ความสํ าคั ญ ด านวิ นั ย คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิ บ าล ที่ บั ญ ญั ติ ไว เป น ข อ กฎหมาย กฎและระเบี ย บ เห็ น ความสํ า คั ญ เสริ ม สร างภาพลั ก ษณ ข อง
หนวยงานใหความโปรงใส
9.2 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)
ในการจัดซื้อจัดจาง
9.3 ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและ
ประชาชน
9.4 ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรู ที่ไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม
10. การประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงจะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใช
แบบทดสอบ
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. หลักการและเหตุผ ล
ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใช อิ ท ธิ พ ลตามอํ า นาจหน า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให เกิ ด ประโยชน ส ว นตั ว โดยก อ ให เกิ ด ผลเสี ย ต อ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตํ าแหน งในองคกรต างๆ ทั้ งในหน ว ยราชการ รัฐ วิ ส าหกิจ และบริษั ท จํ ากัด หรื อการที่ บุ คคลผู มีอํานาจที่
ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย ง กั น ระหว า งผลประโยชน ส ว นตนและผลประโยชน ส ว นรวม ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดั งนั้ น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลฝายหลวง จึ งได จั ด กิจ กรรมให ค วามรู ความเขาใจการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึ งได จั ด กิจ กรรมป อ งกัน ผลประโยชน ทั บ ซอ น ผ านการประชุ ม ผู บ ริห ารกั บ พนั กงานส ว นตํ าบล
ฝายหลวง เพือ่ ใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริต โปรงใสของขาราชการและเจ าหน าที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง มีจิตสํานึก
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
ตัวชี้วัด
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผ ล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและ
สวนรวมไว เพื่อลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม
จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่
จะเขาใจสาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชั่น เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุ
ตางๆ ที่นําไปสูการทุจริต คอรรัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม รวมทั้งให ตระหนักถึงผลกระทบจากปญหา
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่ง
เปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะทอนถึง
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อ
สวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและ
พนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใช
อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือ
ผลประโยชน ส ว นรวมย อมส งผลกระทบต อ สถาบั น ราชการ และสรางความเสี ย หายต อประเทศชาติ และ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง
3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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6. วิธีดําเนินการ
1. วางแผน/การถายทอดองคความรู
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
มี ก ารประชุ ม หรื อ สั ม มนาบุ ค ลากรเพื่ อ ปลู ก ฝ งองค ค วามรู ให มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ Conflict of
Interest
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยวพัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน
2. หลักการและเหตุผ ล
ปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน กอใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ทองถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษทรัพยากรปาไม สามารถ
ชวยใหธรรมชาติมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปนการลดภาวะโลกรอน
“ดินและน้ํา ลมและฟา ปาและเขา รวมกันเขา คือทรัพยสิน แผนดินแม ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รักดูแล
เพื่อมอบแกหลานเหลนไทย ไปชั่วกาล” คําขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชการแกประชาชนชาวไทย ไดสะทอนเปนอยางดีถึงความเปน “นักอนุรักษ”
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระองคทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแนวแนในการอนุรักษผืนปาใหคนไทย
อาศัย อํานาจพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ าบลและองค การบริ ห ารส ว นตํ าบล พ.ศ.2537 และที่ แก ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหนาที่ตองคุมครอง
ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ตระหนังถึงความสําคัญ เกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนและสงเสริม
การอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม ซึ่งเป น การสนองพระราบปณิธานของสมเด็ จพระนางเจ า
พระบรมราชิ นี น าถ ดั งนั้ น องคการบริ ห ารส วนตํ าบลฝายหลวงบู ร ณาการร วมกับ อุท ยานแห งชาติ น้ํ าตก
ทรายขาว ไดจัดทํา “โครงการสง เสริม การอนุ รักษ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม” เพื่ออบรมให
ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3. วัตถุประสงค
1 เพื่อใหเยาชนและประชาชนไดรับรูถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
2 เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทา
ปญหาสภาวะโลกรอนในพื้นที่
3 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม
4 เพื่อเปนการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. กลุมเปาหมาย
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
5. วิธีการดําเนินการ
ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยาย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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7. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง 20,000.- บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 เยาชนและประชาชนไดรับรูถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2 เกิดกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทาปญหา
สภาวะโลกรอนในพื้นที่
3 เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม
4 เปนการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตําบลฝายหลวง
2. หลักการและเหตุผ ล
จากที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได ดํ าเนิ น กิ จ กรรมโครงการอนุ รั ก ษ
พัน ธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชดํ าริฯ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกป กพันธุกรรมพืชกิจกรรมสํารวจเก็บ
รวบรวมพัน ธุกรรมพืช กิจ กรรมปลูกรักษาพัน ธุกรรมพืช กิจ กรรมอนุ รักษและใชป ระโยชนพัน ธุกรรมพื ช
กิจกรรมศูนยขอมูลพันพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืชกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พัน ธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนั บสนุ นการอนุ รักษพันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรมทางองคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง ไดรวมประชุมรับทราบการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ และแนวทางที่ตําบลฝายหลวงขอเขารวมสนองพระราชดําริการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น โดยนํ าพระราชกระแสสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี “ทําอย างไรให ชุ ม ชน
ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และมีการทํา DNA Fingerprint ใน ชุมชน”
การนี้ องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ชุมชน โรงเรียน ศาสนาสถาน ในตําบลฝายหลวง
เห็นพองตองกันในการรวมสนองพระราชดําริ ในโครงการ อพ.สธ. โดยดําเนิน “โครงการอนุรักษพันธุกรรมอัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริฯ ตํ าบลฝายหลวง” เพื่อเป นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สูเศรษฐกิจพอเพีย ง
เกิดประโยชนแทแกชุมชนตําบลฝายหลวง และประเทศชาติตอไปในอนาคต
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจ
เก็บรวมรวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
๓. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา ตําบลฝายหลวง
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่
5. วิธีการดําเนินการ
ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยายและรณรงคประชาสัมพันธ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
7. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง 20,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สามารถสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. สามารถดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรม
สํารวจเก็บรวมรวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรม
พืช กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
๓. สามารถจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา ตําบลฝายหลวง
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1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผ ล/ความเปนมา
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยม
ที่ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพื่อทําใหทุกคนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องที่ยอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน
หากปล อ ยให ค านิ ย มที่ ไม ถู ก ต อ งเช น นี้ เกิ ด ขึ้ น ต อ ไป ความล ม เหลวของคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมจะเกิ ด ขึ้ น กั บ
สังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคํา
ขวัญตอตานการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาที่เกิดขึ้น
และพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกัน
และแกไขปญหาทุจริตที่ไดผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช
2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่
ในการพัฒ นาตํ าบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม และมาตรา 67 ภายใต บั งคับ แห งกฎหมาย
องคการบริห ารส วนตํ าบลมีห นาที่ ตองทําในเขตองคการบริห ารส วนตํ าบล (5) ส งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา
และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒ นาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทํา
ความดี มีความซื่อสัตยสุจริต
3.3 เพื่อส งเสริ มให เด็ ก และเยาวชนได ฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญ อย างสรางสรรคมีคุณ คา
ในทางภาษาที่สื่อถึงการตอตานการทุจริต
3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่ตําบลฝายหลวง
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เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่
เกิดขึ้นและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงกําหนด
5.5 ทําพิธีมอบวุฒิบัตรและของรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
7. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (แผนงานการศึกษา) องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึง
การตอตานการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค
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1. ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวอบอุนเพิ่มพูนศักยภาพความเขมแข็งชุมชน
2. หลักการและเหตุผ ล
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6)
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่เปนหลักของสังคม เปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาคนและ
สังคม โดยทําหนาที่หลอหลอมและขัดเกลาความเปนมนุษยใหแกสมาชิกในครอบครัวดวยการอบรมเลี้ยงดู
พรอมทั้งปลูกฝงธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒ นธรรมของสังคมใหแกสมาชิกครอบครัว เพื่อให
สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพ รูจักหนาที่ความรับผิดชอบ และเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ในชวงเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน วิถีชีวิตคนในตําบลฝายหลวงและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงใน
ดานวิถีการดําเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม ตองเผชิญกับวิกฤตเรื่องคานิยม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่
มี ก ารเลี ย นแบบวั ฒ นธรรมการบริ โภคนิ ย ม วั ต ถุ นิ ย ม และการให ค วามสํ าคั ญ กั บ เงิน ตราเป น ตั ว ตั้ ง การ
เปลี่ ย นแปลงดั งกล าวมี ผ ลกระทบโดยตรงต อ สถาบั น ครอบครั ว ครอบครั ว ไทยมี ค วามอ อ นแอลงเรื่ อ ยๆ
สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดนอยลง พอแมผูปกครองไมสามารถทําหนาที่อบรมสั่ง
สอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวใหเปนคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดจัดทําโครงการครอบครัวอบอุนเพิ่มพูน
ศักยภาพความเขมแข็งชุมชน โดยมีแนวทางรวมกันที่จะสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ ทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม และเห็นสมควรปลูกฝงอยางตอเนื่องในการสรางความ
เขมแข็งในชุมชน โดยเริ่มจากเด็กที่เยาววัยเปนตนมา และเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันสถาบันครอบครัวใหมี
ความเขมแข็งในการดูแลชุมชน อยางตอเนื่องและยั่งยืน
3. วัตถุประสงคข องโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาความสัมพันธของสถาบันครอบครัว ใหมีความรักความผูกพันกันอยางลึกซึ้ง
๒. เพื่อสงเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะใหเหมาะสมกับวัย
๓. เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลฝายหลวง
5. วิธีดําเนินการ
จัดอบรมใหความรู
6. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 – 2564
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7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. สถานที่ดําเนินการ
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. พัฒนาความสัมพันธของสถาบันครอบครัว และชุมชนใหมีความรักความผูกพันกันอยางลึกซึ้ง
2. สงเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะใหเหมาะสมกับวัย
3. สงเสริมความรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
11. การประเมินผล
1. สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมของเด็กนักเรียนและผูปกครอง
2. สอบถาม/สัมภาษณจากนักเรียนและผูปกครอง

33
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูรอน
2. หลักการและเหตุผ ล
สังคมไทยในอดีตเปนสังคมที่หลอหลอมเด็กไทยในเชิงการกําหนดคุณคาการเปนผูสืบทอดทางศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบใหญขึ้นเพื่อการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ เด็กเปนเสมือนแกวตาดวงใจ
ของพอแม เปนสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานที่ตองชวยกันดูแลเอาใจใสปกปองคุมครองกันอยางเต็มที่
องคประกอบและสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้นไดหลอเลี้ยงเด็กไทยในอดีตใหเปนลักษณะที่งดงาม เกิดคุณคา สราง
คุณภาพ คุณลักษณะของเด็กไทยจนมีเอกลักษณประจําชาติหลายประการไมวาจะเปนคนที่มีจิตใจออนโยน
ยิ้มงาย เปนมิตร มีน้ําใจ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักสัมมาคารวะ วางตนใหเหมาะสม รูจักประมาณตน ดําเนิน
ชีวิตที่เรียบงาย เคารพตนเองและผูอื่น เปนตน
ปจจุบันความงดงามและคุณคาของสังคมไทยและตัวเด็กไทยจํานวนมากเริ่มผุกรอนหมดความหมาย
และกําลังถูกสังคมแบบใหม หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหมกับเด็กไทย และยิ่งรุนแรงหนัก
ขึ้นในระยะหลังจากประเทศไทยเผชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจนับแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา ปญหาเด็ก
และเยาวชนที่เกิดขึ้นมา เชน ปญหายาเสพติด เพศเสรี วัตถุนิยม ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ ฯลฯ
เปนเรื่องที่ตองรวมกันแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งใกลชิดกับประชาชน จําเป น
จะตองสรางพลังชุมชนใหกลับมาเขมแข็ง มีศักยภาพ เพื่อดูแลปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนจากปญหา
ดังกลาว ตลอดจนเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชน ใหมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค ตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่ตองสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่มีอยูตลอดเวลา
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 สวนที่ 3 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตขอบังคับ
แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบลดังตอไปนี้ ขอ(5)
สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม องคการบริ ห ารส วนตํ าบลฝายหลวงได เล็ งเห็ น ความสําคัญ ใน
สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูรอนขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูแกเด็กและเยาวชนใหสามารถทราบถึงเรื่องราวความเปนมา หลักธรรม มารยาทพิธีฯ
ทางศาสนาอิสลามไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหเด็กและเยาวชน ทราบถึงหลักการของศาสนาที่ถูกตอง
3. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรูถึงการอยูรวมกัน รูจักการเสียสละ ใหอภัย
4. เพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถนําความรูที่ไดมาปรับเปลี่ยนทัศนคติ การดําเนินชีวิตใหเปนไปอยาง
ถูกตอง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาอิสลาม
5. เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริต สรางจิตสํานึกโตไป ไมโกง
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ ตําบลฝายหลวง
5. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวย ผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น
2. กําหนดงานแผน วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
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3. เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติงบประมาณ
4. ดําเนินโครงการตามตารางการฝกอบรม
5. ประเมินโครงการ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค ปญหาที่พบ แลวรายงานใหผูบริหารตอไปทราบ
6. กิจกรรม
1. บรรยายธรรมเสริมสรางความรูทางศาสนา
2. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม แงคิดการดํารงชีวิต
3. บรรยายถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งหาแนวทางแกไขในการปองกันตนเองใหพนยาเสพติด
4. กิจกรรมเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาศาสนาอิสลาม
5. กิจกรรมการอยูรวมกันในสังคมในรูปแบบอิสลาม
6. กิจกรรมสันทนาการ และนันทนาการ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. หนว ยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด (งานการศึกษา) องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. งบประมาณ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง 20,000.-บาท
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เด็กและเยาวชนจะสามารถทราบถึงเรื่องราว ความเปนมา หลักธรรม มารยาทพิธีฯทางศาสนา
อิสลามไดอยางถูกตอง
2. เด็ กและเยาวชนจะทราบและตระหนั กถึงพิษภั ยของยาเสพติด รวมทั้งหาแนวทางแกไขในการ
ปองกันตนเองใหพนยาเสพติด
3. เด็กและเยาวชนสามารถจะนําความรูที่ไดมาปรับเปลี่ยนทัศนคติ การดําเนินชีวิตใหเปนไปอยาง
ถูกตอง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาอิสลาม
4. เด็กและเยาวชนจะมีความพรอมดานการอยูในสังคม และรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
5. เด็กและเยาวชนจะมีจิตสํานึกในความซื่อสัตยสุจริตโตไปไมโกง
6. เด็กและเยาวชนเสริมสรางความรู การอยูรวมกัน รูจักการเสียสละ การใหอภัย
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง”
2. หลักการและเหตุผ ล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ป จจุบัน ที่ใชอยูเป นฉบั บที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสู การเปน ประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรัฐ และประชาชนต องมี พฤติ กรรมแตกต างจากที่เป น อยู ในป จ จุ บั น ไม ใช ตํ าแหน งหน าที่ในทางทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไก
หนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่งยื น รัฐจะต องให ความเป น อิส ระแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น โดยยึ ด หลักแห งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ ของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมให องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป นหน วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะทํ าได เท าที่ จํ าเป น ตามกรอบกฎหมายกํ าหนด และต อ งเป น ไปเพื่ อ การคุ ม ครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปได
สูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา
แมวาโอกาสหรือช องทางที่คนทํางานในทองถิ่น จะใชอํานาจใหออกนอกลูน อกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองส วนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มี ความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลั กการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิด ประโยชนสุขแกป ระชาชน และยกระดับ มาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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10. ตังชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน
อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพ ธ
- การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงมีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผ ล
พนั กงานเทศบาล ลู กจ างประจํ า และพนั กงานจ างขององคการบริห ารส ว นตํ าบลฝายหลวง เป น
บุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตังชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพ ธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา 90 %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาที่ได
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง
2. หลักการและเหตุผ ล
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่ งที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ในการจั ด ทํ าบริ ก ารสาธารณะให แ ก ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ตามอํ า นาจหน า ที่ ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน าที่ต ามกฎหมายอื่น ที่กําหนดใหองคการบริห ารสวนตําบล มีห น าที่ต องทําอีกมากมายในการให บ ริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน า
หน ว ยงาน ระดั บ สํ านั ก กอง ซึ่งเป น อุป สรรคอย างยิ่ งต อการให บ ริ การ ทําให การบริการเกิด ความล าช า
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุมคา
ดังนั้น เพื่อให การบริหารราชการเป นไปตามหลักการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เป น การลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารประชาชนให ได รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป น ธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล
ฝายหลวง จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย
(1) นายก มอบหมายใหรองนายก
(2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ
(3) ปลัด มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตังชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพ ธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
การพิจ ารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน เป นกระบวนการหนึ่ งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒ นาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริห ารส วนตําบลฝายหลวง ไดให ความสําคัญ ในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาดวย
เหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการของพนั กงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
พิ จ ารณาทบทวนผลการพิ จ ารณาการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเสนอมา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดี ยวกัน และสอดคล องกับ การปฏิ บั ติ งานในระบบบั ญ ชี คอมพิ วเตอรขององคกรปกครองส วนท องถิ่น จึ งมี
กิจกรรมควบคุมใหบุ คลากรฝายบั ญชี กองคลัง องคการบริห ารสวนตําบลฝายหลวง จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จ ายเงิน ตามข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป และดํ าเนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 บุ คลากรฝ ายบั ญ ชี กองคลั ง มีความรู ความเขาใจในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริห ารราชการอย างมีป ระสิท ธิภ าพและเกิด ความคุมคาในเชิ งภารกิจ ของรั ฐ และเกิด ประโยชน สู งสุ ด กับ
ประชาชนและการปฏิ บั ติ ให เป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดว ยการพัส ดุ ป 2535 และแกไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ ปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูอํานวยการกองคลัง
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จํ าแนกวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ างและคิ ด เป น ร อ ยละของจํ านวนโครงการและร อยละของจํ านวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน

46
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการ
บริห ารสวนตําบลฝายหลวง จะบริหารงานใหมีประสิทธิภ าพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เปนไปอยางโปรงใส
ตรวจสอบได เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ประโยชน สู งสุ ด แกป ระชาชนในทอ งถิ่น จึ งมีค วามจํ าเป น ต องจั ด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลฝาย
หลวงที่ดํ าเนิ น การตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาด ว ยการพั สดุ ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ.
2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง และชุมชนตางๆ ภายในพื้นที่ตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

48
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพ ธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อจั ดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต อ งการของประชาชน และให ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได ต ามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่น
คําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ติดตาม
ความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละ
กระบวนงานเพื่อให มีระบบบริการที่เชื่ อมต อระหวางศูนยบ ริการรวมกับหน วยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดาน
เอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศช วยอํานวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ งาน ใช ระบบบั ต รคิวอัต โนมัติ เพื่อให บ ริการ
ตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง
เทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดาน
การสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอ ยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ
สงเสริมการพัฒ นาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริม
ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณี ท อ งถิ่ น , ด า นการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว, ด า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิ บัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
3. วัตถุประสงค
3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ํา, ดานน้ํ าเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒ นาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสู งอายุ , ด านการส งเสริมผู ด อยโอกาส, ด านงานสาธารณสุ ข, ด านการส งเสริมการพัฒ นาสตรี, ด านการ
สงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และ
ดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัด
ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล งน้ํ า การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต แ หล งกํ าเนิ ด การจั ด การน้ํ าเสี ย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น
ตามอํานาจหนาที่ และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเทศบาลและในการ
ปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จั ด ทํ าแผนพั ฒ นาเทศบาล การจั ด ทํ างบประมาณการจั ด ซื้ อ จั ด จ าง การตรวจสอบ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการ
จัดทําบริการ สารธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ นั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไม
ทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอย
เพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่ อ ให เป น ไปตามวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี คํ านึ งถึ งการมี ส ว นรว มของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิ บัติราชการ และการเป ดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎี กาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริ ห ารกิจการบ านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให การบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนอง
ความตองการ ประกอบกับ จังหวั ด แจ งให องคการบริห ารส วนตําบลดํ าเนิ น การสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติ
ดานคุณภาพการใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความ
โปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัด จางสถาบั น การศึกษาระดั บ อุด มศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับ ปริญ ญาตรีขึ้น ไปภายในเขต
จั งหวัด หรื อนอกเขตจั งหวั ด ทํ าการสํ ารวจความพึ งพอใจของประชาชนในเขตองค การบริห ารส ว นตํ าบล
ฝายหลวง จํานวน 1 ครั้ง ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตตําบลฝายหลวง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่
กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการ
จางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต อการบริห ารงานขององคการบริห ารส วน
ตําบลฝายหลวง จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่ งที่ มีอํานาจหน าที่ในการจั ดทําบริการสาธารณะให แกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหน าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีก
มากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ มักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการ
เปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชา
ไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ าหน าที่ ถือเป น พฤติ กรรมที่ไมพึ งประสงค ทั้ งผู มาขอรั บ บริ การและผู ให บ ริการ ส งผลต อมาตรฐานการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใช วิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี และให คํ านึ งถึงการมีส ว นร ว มของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการ
บ า นเมื อ งที่ ดี ได แ ก การบริ ห ารราชการเพื่ อ บรรลุ เป าหมายโดยก อ ให เกิ ด ประโยชน สุ ข แก ป ระชาชน มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ มค าในเชิ งภารกิ จ ของรั ฐ ไม มี ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานเกิด ความจํ าเป น และ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอ
ผูมารับบริการ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6.6 สรุป ผลการให บ ริ การตามแบบประเมิน ความพึ งพอใจเป น รายสั ป ดาห /รายเดื อน เพื่อ นํ ามา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 ผลผลิต
มี ก ารใช บั ต รคิ ว สํ าหรั บ ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนตามลํ าดั บ ก อ นหลั ง สํ าหรั บ หน ว ยงานที่
ใหบริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
ดวยประชาชนในพื้น ที่เขตองคการบริห ารสวนตํ าบลฝายหลวง มีความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
กลาวไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดใหความสําคัญในการสรางความ
เป น ธรรม/ไมเลือกปฏิ บั ติ ในการให บ ริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิด ขึ้น ในพื้น ที่ มากที่สุ ด โดยนํ า
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดย
ไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับ
มาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได
กําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได
ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงมี
การนํ าเทคโนโลยี มาช วยในการปฏิ บั ติ งาน เพื่อลดการใช ดุ ล ยพินิ จ ของเจ าหน าที่ มีการแสดงขั้น ตอนการ
ใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมี
ความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน
6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดให
มีกลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ
6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู
พิการ
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6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box)
มาประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผ ล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับ การลดขั้นตอนการปฏิ บัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่ อ ให ก ารประเมิ น บริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ งที่ ดี เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยเกิ ด ประโยชน สุ ข ต อ
ประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ขององค ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความคุม ค า สามารถลดขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวา
ปที่ผ านมา องคการบริห ารสวนตํ าบลฝายหลวง จึ งไดจั ดทําโครงการปรับ ปรุงกระบวนการทํางานหรือลด
ขั้น ตอนการทํ างานหรือการบริการ เพื่ อตอบสนองความต องการของประชาชนโดยยึ ด กรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ฝายหลวง ตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตําบลฝายหลวง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได จ ริ งและพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว าเรื่ อ งใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
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6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีร ะบบการรับ ฟงขอร องเรี ย นหรือมีก ารสอบถามจากภาคประชาชน และนํ าผลดั งกล าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผ ล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดํ าเนิ น การดั งกล าวเป น ไปตามกรอบรวมทั้งทิ ศทางและแนวทางการบริห ารราชการดั งกล าว จึ งได มี การ
ประกาศใช พ ระราชกฤษฎี กาว าด ว ยหลั กเกณฑ และวิ ธี การบริห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวก
ในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
องคการบริหารส วนตําบลฝายหลวง เป นองคกรปกครองส วนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิ บัติงานตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึง
เปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุง
และแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชนอํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่ว ถึงและแกไขป ญ หาต างๆที่ เกิ ด ขึ้น ในเขตตํ าบลฝายหลวง ให กับ ประชาชนได อย างมีป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลฝายหลวง และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
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6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 - 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผ ล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น
ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข ายของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให ผู ใต บั งคั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริ ห ารราชการต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของ
งานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผ ล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติ
มิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตําบล
ฝายหลวง จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัด ไดปฏิบัติราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน่ ของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกใหรองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริห ารส วนตําบล ปลัด อบต.และ
หัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผ ล
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล พ.ศ. 2537 แก ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2552 และหน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความ
สะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ
ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอัน
อาจเปนสาเหตุหนึ่ งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบั ติราชการของเจาหนาที่ สงผลให
ระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อให เป น ไป ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ าบลและองคการบริห ารส ว นตํ าบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ฝายหลวง ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุม คา
ดังนั้น เพื่อให การบริหารราชการเป นไปตามหลักการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ขึน้
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เป น การลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารประชาชนให ได รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป น ธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อ ป องกั น การผู กขาดอํ านาจหน าที่ ในการใช ดุ ล ยพิ นิ จ อั น อาจเป น เหตุ แ ห งการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพ ธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผ ล
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล
เด็ ก เยาวชนและองค กรที่ ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น กิ จ กรรมด านศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ที่ เป น
ประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวม
เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติป ระชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุใน
ทุกป งบประมาณ เพื่อเปน ขวัญกําลังใจ ให ป ระชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสั งคม และเป น แบบอยางต อ
บุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ยกย อ งบุ ค คล เด็ ก และเยาวชน ที่ ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น การกิ จ กรรมด านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู
3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน
ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลฝายหลวง
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผ ล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย
ทําใหต องใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตน ทุน การผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิด วิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปน
การใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
องคการบริห ารส วนตํ าบลฝายหลวง ได เห็ น ความสํ าคัญ ของการสงเสริมการดําเนิ น ชี วิต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลฝายหลวง คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพิ่มราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืช
ฤดู แล งให ส อดคล องกั บ ปริ มาณน้ํ าต น ทุ น และสถานการณ ที่ เกี่ย วขอ งเพื่ อ เป น ตั วอย าง ตลอดจนสามารถ
ถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยาง
ยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเป น
วิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป น
ตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร
ถายทอดใหแกเกษตรกร
4. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลฝายหลวง
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร
5.4 ประชาสัมพันธ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
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6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000.-บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. ตัว ชี้ว ัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ
10. ผลลัพ ธ
10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
10.2 ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบล
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผ ล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่
เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนั กถึงความรั บ ผิ ด ชอบและการมีส วนร วมในการต อต านการทุจ ริ ต ภายในองคกร ของผู บ ริห ารและ
เจาหน าที่ถึงแมจ ะเป น สิ่ งที่ ยากต อการดํ าเนิ น งานก็ต าม แต เป น สิ่ งสํ าคัญ ที่ห น วยงานต องสรางให เกิด การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
ที่กําหนดดั ช นี ในการประเมิน การปฏิ บั ติ ราชการดว ยความซื่อสัต ย สุ จริต ตามแนวทางการบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อให บุ คลากรปฏิ บั ติราชการด วยความซื่อสัต ย สุ จริต มีคุณ ธรรม ตามแนวทางการบริห าร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง”
2. หลักการและเหตุผ ล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิ บั ติ ราชการให เกิดผลสั มฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับ การปฏิ บั ติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ งมาตรา 45 กํ า หนดให ส ว นราชการ จั ด ให มี ค ณะผู ป ระเมิ น อิ ส ระดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิ บัติราชการระหวางนายกองคการบริห ารสวนตําบลฝายหลวง กับปลัด
องคการบริห ารสว นตํ าบลฝายหลวง และหั ว หน าสํ านั กปลั ด/ผู อํานวยการกอง และให มีการลงนามจั ดทํ า
ขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิ บัติราชการตามคํารับรองการปฏิ บัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนว ยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายก
องคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนา
หนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
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4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิ บัติ งานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด
เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานใน
การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
3
2
1
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. หลักการและเหตุผ ล
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เนื่องจาก
เห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย
โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวง
ไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ให เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วั น นั บ จากวั น ที่ ได รั บ ทราบผลการวิ นิ จ ฉั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เพื่อ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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6. วิธดี ําเนินการ
- ทุ ก สํ านั ก /กอง ให ค วามร ว มมื อ กั บ หน ว ยตรวจสอบที่ ได ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน าที่ เพื่ อ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 องคการบริห ารสวนตําบลฝายหลวง มีมาตรการจัด การ กรณี ได รับ ทราบหรือรับ แจง หรื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผ ล
กลไกการกํากับ ดูแลองคกรปกครองส วนท องถิ่น ตามกฎหมาย องคกรปกครองส วนทองถิ่น แต ล ะ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริต
จะเกี่ ย วข อ งกั บ การใช จ า ยเงิน ไปโดยชอบด ว ยกฎหมายระเบี ย บข อ บั งคั บ หรื อ ไม หรื อ ตรวจสอบเพื่ อ ให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ”
ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผ ล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
ขึ้นเพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบได
ถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผ ล
สืบ เนื่ องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป องกัน และแกไข
ปญ หาการทุจริต ประพฤติมิชอบได กําหนดใหทุกสวนราชการและหน วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อ
สกั ด กั้ น มิ ให เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบได ประกอบกั บ นโยบายของพลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลฝายหลวง จึ งได จั ด ทํ ามาตรการการดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น กรณี มี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง วาปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิต สํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนั กงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดํ าเนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นว า มี มู ล และเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ
6.3 กําหนดช องทางการรองเรีย น แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับ การทุจ ริตและประพฤติ มิช อบและ
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความ
มั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
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6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
ตัว ชี้ว ัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพ ธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําคาบริการพื้นที่เว็บไซตรายปและคาธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมรายป
เว็บไซต ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง”
2. หลักการและเหตุผ ล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวให ประชาชนเขาตรวจดู โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว เพื่อที่ประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความ
เปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลฝายหลวง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 เว็บไซต
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
มีบ ริการอิน เตอรเน็ ต สํ าหรับ ให บ ริก ารประชาชนทั่ วไปและมี การจั ด เก็บ สถิติ ผู มารับ บริการและ
สรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง”
2. หลักการและเหตุผ ล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เรื่อง คาธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงขึ้น
2. เพื่ อให บ ริ ก ารข อมู ล ข าวสารของราชการไว ให ป ระชาชนเขาตรวจดู ศึ กษา ค น คว า ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561
จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอ มูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
6.3 จั ด ทํ าร างระเบี ย บฯ ว าด ว ยข อมู ล ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต อผู บ ริ ห ารเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
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7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนว ยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10.ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
1. มีการจัด ตั้งศูน ย ขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริห ารสวนตํ าบลฝายหลวง ณ สํ านั กงาน
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานสวนตําบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผ ล
พระราชบั ญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกําหนดหน าที่ใหห นวยงานของรัฐ ตอง
ปฏิบัติอยูหลายประการ เชน หนาที่ดําเนินการเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมายกําหนด
ในการจัด หาขอมูล ขาวสารให ป ระชาชนที่ ขอเป น การเฉพาะราย หน าที่ตองแจ งให ผู ขอขอมูล ขาวสารของ
ราชการทราบ เหตุผลที่หนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวน
บุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยนํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบ ราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมทั้งการ
นําเรื่องความโปรงใสเรื่องการเปด เผยขอมูลขาวสารเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปน เครื่องมือในการ
ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถิ่นทุกแหง
การที่ผู บ ริห ารและเจ าหน าที่ ในหน วยงานต างๆ ของรัฐได มีความรู ความเขาใจ และถือปฏิ บั ติ ให
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว และเพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองได
โดยถูกตองกับความเปนจริงรวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะ
เปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน
มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหพนักงานสวน พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง มีความรู ความเขาใจ
และปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง และประชาชน
ในตําบลฝายหลวง ไดรูถึงสิทธิของตน องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดจัดทํา “โครงการใหความรูแก
พนักงานสวนตําบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ประจําป 2560”
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง และประชาชน
ทั่วไป มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
3.2 เพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงสามารถปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
3.3 เพื่อใหประชาชนทั่วไปในตําบลฝายหลวง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
4. กลุมเปาหมาย
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง และประชาชนทั่วไปในตําบล
ฝายหลวง
5. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย

83
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
7. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จํานวน 20,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง และประชาชนทั่วไปใน
ตําบลฝายหลวง มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
10.2 พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง สามารถปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
10.3 ประชาชนในตําบลฝายหลวง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผ ล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได
ตองมีความโปรงใส ต องให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนิน กิจกรรมตางๆ เพื่อเปน การ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ใหมีความเขมแข็งเพื่อให มีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบั ติ
หนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่
บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
ประชาชนได รั บ รู ข อ มู ล ข า วสารที่ สํ า คั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โ อกาสได ต รวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสั งคมป จ จุ บั น ความเจริ ญ ก า วหน าด า นวิ ช าการ และเทคโนโลยี ต างๆ ก าวหน า ไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชใน
การดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให
ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สราง
ความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็น ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต างๆ ไดชัด เจนถูกตอง ฉะนั้ นการสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตอง
พิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละ
ขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงใหประชาชนไดรับทราบ
2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลอยางถูกตองและโปรงใส
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย
6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบลและประชาชน
4. เปาหมาย
จัดทําวารสารรายงานประจําป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
20,000.- บาท
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฝายหลวงเปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน
ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. หลักการและเหตุผ ล
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม
มาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6 )พ.ศ. 2552 โดยใชแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เปนเครือ่ งมือนําสูการปฏิบัติและเปนกรอบ
ในการทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป แ ละงบประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม โดยอาศั ย อํ า นาจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ขอ
7 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อ
จางแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒ นาและประเด็นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิช าการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้น ที่เพื่อนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ดังนั้น เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒ นาทองถิ่น โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม หมูบาน ชุมชน ให มากที่สุด อีกทั้งเปน การเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทํา
แผนพัฒ นาชุ มชน ที่ สอดคลองกับ ยุ ทธศาสตรและแนวทางการพัฒ นาขององคการบริห ารส วนตํ าบล โดย
แผนพัฒ นาชุมชนไดสนองตอบป ญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเป นการลดขั้นตอน
กระบวนการและความซ้ําซอนในการจัด ทํ าแผนขององคการบริ ห ารส วนตํ าบล ที่ อาจเชิ ญ คณะกรรมการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มาเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นใน
การจัดทําแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพื่อใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
0810.2/0600 ลงวั น ที่ 29 มกราคม 2559 กําหนดแนวทางและหลั กเกณฑการจั ด ทํ าและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริการสวนตําบลฝายหลวง จึงไดจัดทํา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน ขององคการบริหารสว นตําบลฝายหลวง” ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปที่มีประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ภายใต
การบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล
3. เพือ่ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
4. เปาหมาย
๑. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. ผูนําชุมชน (กํานัน,ผูใหญบาน,กรรมการหมูบาน,โตะอิหมาม และสมาชิกสภา อบต.)
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3. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
4. ผูแ ทนกลุมประชาชนและประชาชนในพื้นที่
5. เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ
3. ประชุมประชาคมตําบล เพื่อนําปญหาความตองการจากประชุมประชาคมหมูบานจัดลําดับ
ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
4. ประเมินผลโครงการ
7. งบประมาณ
ไมมีการใชงบประมาณ
8. สถานที่ดําเนินการ
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
- สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอลับแล
- ศูนยสุขภาพชุมชนประจําตําบลฝายหลวง
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงสามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปที่มีประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ภายใต
การบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล
3. สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
11. การติดตามและประเมินผล
1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตําบล ไมนอยกวารอยละ 60
2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
องคก ารบริห ารส ว นตํ าบลฝายหลวง เป น หน วยงานภาครัฐ ที่ เน น การให บ ริ การประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตอ งการของประชาชน องคก ารบริห ารสว นตํ า บลฝายหลวง จึง มีก ารจัด ตั ้ง ศูน ยร ับ
เรื่องราวรองทุกขเ พื่อไวสํา หรับรั บเรื่ องร องเรี ยน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพัน ธอัน ดีระหวางบุ ลากรขององคการบริห ารสวนตําบลฝายหลวงกับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๕-๔๕๐๔๗๘ ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๕-๔๕๐๔๗๘
6.3 ทางเว็บไซต /e-mail
6.4 ทางไปรษณีย
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7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
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1. ชื่อโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
องคก ารบริห ารส ว นตํ าบลฝายหลวง เป น หน วยงานภาครัฐ ที่ เน น การให บ ริ การประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก
จึงไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงเคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตาม
ครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการ
งานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการ
ฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด
รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพิ่มขึน้
3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงกับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลลัพ ธ
นํ าบริ การในหน าที่ของทุ กส ว นงานขององคการบริ ห ารส วนตํ าบลฝายหลวง ออกไปให บ ริการแก
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ ในพื้นทีท่ ั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดใหออกเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับ ทุกกองทุกฝ าย เพื่อคัด เลื อกกิจ กรรมและงานในหน าที่ที่จะนํ าไปให บ ริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงทั้งหมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกสวนงาน
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่
7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดออกให องคการบริห ารส วนตํ าบลฝายหลวงเคลื่ อนที่ รว มกับ การประชุ มเวที ป ระชาคมทํ า
แผนพัฒนาชุมชน
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ซึ่งไดเขารวม
โครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลฝายหลวง อยางทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง มีโอกาสไดแสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงรวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทุ ก ครั้ งจะต อ งมี ก ารตรวจสอบ กลั่ น กรองการใช อํ า นาจ โดยการเป ด โอกาสให ทุ ก ภาคส ว นได รั บ ทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาด ว ยการจั ด ทําแผนพั ฒ นาองค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 - ขอ 12 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดั งนั้ น เพื่ อให องคการบริห ารส ว นตํ าบลฝายหลวง ในฐานะองคกรปกครองส ว นทอ งถิ่น รู ป แบบ
องคการบริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองส ว นท องถิ่น พ.ศ. 2548 จึ งแต งตั้ งคณะกรรมการการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นา
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวน
ไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น กําหนดดวยความ
ถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับ ด วยกัน ทําให ป ระชาชนยังไมอาจไดรับ ทราบถึงความสํ าคัญ ของการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงจึงไดจัดทํา
โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย
4. เปาหมาย
ผูนํ าองคกรประชาชน เชน กํานั น ผู ใหญ บ าน ผูช ว ยผู ใหญ บ าน สารวั ตรกํานั น ผู นํ าชุมชนแพทย
ประจํ าตํ าบล อาสาสมั ครสาธารณสุ ข สมาชิ ก สภาองค การบริ ห ารส ว นตํ าบล กลุ ม อาชี พ ต างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเป นการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริห ารราชการสวน
ทองถิ่น
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1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น
เปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภู มิคุมกัน ปองกัน เงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒ นธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เปาหมาย
ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ
5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับ สภาพชุ มชนคนในชุ มชนได รับ ผลประโยชน รว มกัน อย างทั่วถึงและเท าเทียมความ
รวมมือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ในดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปน กลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ไดมีกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 13 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ฝายหลวง อยางแข็งขัน สําหรับ การทํางานขององคการบริห ารส วนตํ าบลฝายหลวง ไดมีกฎหมายระเบี ย บ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล
ฝายหลวง ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ
เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริ ห ารส วนตํ าบลว าสั มฤทธิ์ผ ลตามเป าหมายหรือไม ตลอดจนเป น การตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการขององคการบริห ารสวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมิน มาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป
ดั ง นั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห งพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดจัดทํา
โครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
เพื่อให การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง มีการขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให เกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริห ารสวนตํ าบลฝายหลวง และเป น การเฝาระวังการทุจริต ในการบริห ารจั ดการตามภารกิจ ของ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผู รับ ผิดชอบการประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
4. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6. การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
7. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหาร
สวนตําบลฝายหลวง
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8 การติดตามและประเมินผล
9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง เป นไปอยางมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกัน หรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ กํ า หนด โดยผู บ ริ ห ารสามารถนํ าแผนการตรวจสอบภายในมาใช โดยรวมเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับ มีระเบี ยบ ขอบั งคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ย วของจะทําให การปฏิ บั ติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง
การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และ
การใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ในอดี ต ที่ ผ า นมาการบริ ห ารงานของหน ว ยงานภาครั ฐ ได มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว ซึ่ งไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนิ นงานไมสั มฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุ สวนหนึ่ งอาจเกิดจากการกําหนด
หนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหวงพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่ อให มีขอมูล และรายงานทางการเงิน ที่ถูกต องครบถวนและเชื่ อถือได สรางความมั่น ใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6

104
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ฝายหลวงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
และผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หนว ยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มั ก จะกํ าหนดหน า ที่ ข องงานเป น เรื่ อ งๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบี ย บและข อ บั งคั บ ที่
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริห ารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
- การสรรหาการบรรจุ แต งตั้ งได มีการประชาสั มพั น ธ ไปยั งหน วยงานอื่ น และ ก.อบต.จั งหวั ด อื่ น
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
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การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีก ารแจ งผู ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ท ราบโดยการบั น ทึ กขอ ความแจ งผู มี คุณ สมบั ติ ที่ จ ะเลื่ อนระดั บ /เลื่ อ น
ตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผู ข อรั บ การประเมิ น สามารถซั ก ถามข อ สงสั ย หรื อ โต แ ย ง ผลการประเมิ น หรื อ ตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จะออก
คําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุ คคล ในการที่
องค การบริ หารส วนตํ าบลฝายหลวง ได ดํ าเนิ นการเลื่ อนขั้ นเงินเดื อนตามกฎหมาย ระเบี ยบ หนั งสื อสั่ งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินที่ไมเปนธรรม
- นายกองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
ตัว ชี้ว ัด
กําหนดเป น ระดั บ ขั้ น ของความสํ าเร็ จ แบ งเกณฑ การให ค ะแนนเป น 5 ระดั บ โดยพิ จ ารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพ ธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ยาย ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปน
รายจาย เบิ กเงิน ออกจากคลั งขององคกรปกครองส วนทองถิ่น ได สําหรับ การใชป ระโยชน ในทรัพยสิน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชน เดีย วกัน ต องมีการดําเนิ น งานให เป น ไปตามระเบี ยบกฎหมายทั้งการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย
ขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต งตั้ งกรรมการติ ด ตามประเมิน ผลการใช จายเงิน งบประมาณโดยมีป ะชาชนเขารวมเป น
กรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
9. ตัว ชี้ว ัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพ ธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ฝายหลวงทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญ พระราชบั ญญัติ ระเบี ยบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการ
พัฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริห ารส วนตําบลฝายหลวง จึงได ดําเนิน การ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทน
ชุมชน เพื่อให ป ระชาชนเขามามีส วนรวมโดยผ านช องทางหรือกลไกในการรว มเป น คณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปด
โอกาสให ประชาชนเขามามีส วนรวมกับ ภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ นการปรับ เปลี่ ยนสูการบริห ารราชการที่
เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและ
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข า ร ว มเป น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี
ผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ใหความสําคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ผลลัพ ธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผ ลดั งกล าวการพัฒ นาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิ กสภาทองถิ่น ใหมีความพรอมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและ
ทักษะด านการปกครองส ว นทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิ บั ติ ห น าที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชให
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานอยู เสมอ เพื่อเป น การเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บั ติงานและสามารถนํ ามาพัฒ นาองคกร
พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจ ง ให ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ผู ผ า นการฝ ก อบรมจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการฝ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ผลลัพ ธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัว ชี้ว ัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงไดรับการฝกอบรม
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
การส งเสริ ม และการพั ฒ นาความเข ม แข็ ง ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เกี่ ย วข อ งกั บ หลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองส วนท องถิ่น ที่ม าจากการเลื อ กตั้ ง ฝ ายขาราชการองคกรปกครองส วนท องถิ่น บุ คลากรเหล านี้ มี
บทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่อง
ตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทํางาน
3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ
6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ได รับการแต งตั้ง เขารวมปฏิ บัติ หนาที่นํ าขอมูลแจงในที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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10. ผลลัพ ธ
การพัฒ นาองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
คอร รั ป ชั่ น หมายถึ ง การใช ตํ า แหน ง หน า ที่ ส าธารณะเพื่ อ แสวงหาผลประโยชน ส ว นตั ว หรื อ
ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวา
มีการกระทําคอรรัปชั่นการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว าด ว ยหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทํา
ใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชัน่ ได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นใน
ตําบล
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี และให คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด ทําแผนพัฒ นา
ทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวา
ด วยหลั กเกณฑ การบริห ารกิจ การบ านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรั ฐบาลในการป องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่น
จนถึงระดั บ ชาติ ซึ่งองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลฝายหลวง ภารกิจ หน าที่ ในการบริ ห ารราชการทองถิ่น ให มี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒ นาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดี ที่คอยสนั บ สนุ น และรวมมือกัน พัฒ นาทองถิ่น จึ งเป น สิ่งจําเป น
โดยเฉพาะเครื อ ข ายด า นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ซึ่ งเป น การเป ด โอกาสให ภ าครั ฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
คอรรัปชัน่ ในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงได
จัด ทํามาตรการส งเสริมและพัฒ นาเครือขายด านการป องกัน การทุจ ริต ขึ้น เพื่อส งเสริ มและสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นทีต่ ําบลฝายหลวง
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบลฝายหลวงเขามามี
สวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นทีต่ ําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตตําบลฝายหลวง
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2. จั ด ทํ าฐานขอมู ล บุ คคล องคกร ส ว นราชการ และองคก รปกครองส ว นทอ งถิ่น ทุ กแห งบริเวณ
ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อ
ปองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการ
ทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงกับบุคคล องคกร
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นทีต่ ําบลฝายหลวง
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผ ล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลฝายหลวง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลฝายหลวง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
3,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
10. ตัว ชี้ว ัด/ผลลัพ ธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององคกรปกครองสว นทองถิ่น
ภายใตยุทธศาสตรว าดว ยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)
ของ

องคการบริหารสว นตําบลฝายหลวง
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

