ส่วนที่ 1
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและ
การ
ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอ านาจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอ านาจมี
วัตถุป ระสงค์ส าคัญเพื่อให้ บริ การต่าง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปั ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อลั กษณะปั ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับ
ใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง
ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน นิยม ทาให้
คนในปั จ จุ บั น มุ่งเน้ น ที่การสร้างความร่ารวย ด้ว ยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
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3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้ อ นขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้
4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิ ทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าทีต่ ้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ของบ้านเมือง

2. หลักกำรเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบ าลในการบริห ารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ว นในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิช อบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่
12 กั น ยายน 2557 ก็ ไ ด้ ก าหนดให้ มี ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”
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ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบล ดง
ลาน จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลานต่อไปและเพื่อให้เกิดการ บูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่ การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศ รีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ
วัตถุประสงค์กำรจัดทำแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยใน
การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตาบลที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริห าร บุคลากรขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต และ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน

4

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่สาคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้
การบริหารงานมีความโปร่งใส
2. จัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลด
ปัญหาการทุจริตได้
3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนป้องกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติแล้วจะ
ส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
มิติ
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ
1.1 สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมื องฝ่ า ยบริ ห าร
ข้ า ราชการการเมื อ ง ฝ่ า ยสภา
ท้ อ งถิ่ น และฝ่ า ยประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม: พิจารณากาหนดให้มี โครงการฝึกอบรม สัมมนา
การศึกษาดูงาน การมอบหมายให้บุคคลในเป้าหมายเข้ารับ
การศึกษาอบรมตามหน่วยงานราชการจัดให้มีขึ้น
วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกและ
ตระหนักถึง
1.1.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(1) โครงการฝึ ก อบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แก่ ผู้ บ ริ ห าร 50,000 50,000 50,000 50,000
สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน

มิติ
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.2 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
(1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
(2) มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่ อต้า นการ
ทุจริต”
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทา
การอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(1) กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นให้ กั บ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หมายเหตุ

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน 1.2 สร้างจิตสานึกและความ
ต่อการทุจริต
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

1.3 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

มิติที่ 1

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม: รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์: เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการ
ประชาชนทุกเพศวัย ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการดาเนิน
กิจการ การประพฤติตน
1.2.1สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต
1) มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาบลดงลาน
200,000 200,000 200,000 200,000
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ
110,000 110,000 110,000 110,000
พอเพียง
กิจกรรม: อบรม ประกวด ยกย่อง การมีส่วนร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์: เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีจิตสานึกและ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้าน
การทุจริต
1.3.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 40,000 40,000 40,000 40,000
(เด็กปฐมรักษาศีล ๕)
2 มำตรกำร 1 กิจกรรม 4 โครงกำร

400,000 400,000 400,000 400,000
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หมายเหตุ

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน

มิติ
2. การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ
2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม: กาหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คาสั่ง/ระเบียบเป็น
แนวทางปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร
1) กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม: กาหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คาสั่ง/ระเบียบเป็น
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน
เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน
1) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2.2.2การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1) กิ จ กรรม “ควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง
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ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน

มิติ
2. การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสาคัญดังนี้
1) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
20,000 20,000 20,000 20,000

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ
สานักงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของอบต.
1) มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.2 มี ก ารกระจายอ านาจการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสั่ ง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใด
ของผู้มีอานาจในอง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น
1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการดาเนิน
กิจการ ความประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564
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หมายเหตุ

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน

มิติ
2. การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ
2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

มิติที่ 2

รวม

10

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมและบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1) มาตรการ“การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล”
2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ
ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฎิบัติราชการของ อปท.
1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
อปท.ที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1) มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”
6 มำตรกำร 6 กิจกรรม 1 โครงกำร
20,000 20,000 20,000 20,000

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน

มิติ
3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
1) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินของอบต. และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน
1) กิจกรรมการปิดประกาศ “การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน”
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการ
ดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
1) กิจกรรมการจัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หมายเหตุ

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน

มิติ
3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 3

ภารกิจตามมิติ
3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1) มาตรการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตาบล
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา
และแจ้งผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1) มาตรการการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) มาตรการเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี 3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทา
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
แผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1)มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) มาตรการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
รวม
7 มำตรกำร 3 กิจกรรม - โครงกำร

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หมายเหตุ

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน

มิติ
4. การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน

4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุม
ภายในให้ผู้กากับดูแล
1) มาตรการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณ
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดย
ดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
1) กิจกรรมจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2) กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบล
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
ขรก.พนจ.
1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทางราชการ
1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับการจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตาบล

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หมายเหตุ

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน

มิติ
4. การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
มิติที่ 4

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่กาหนดไว้
1) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร 330,000 330,000 330,000 330,000
และศึกษาดูงานผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงลาน
4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
-

รวม

-

2 มำตรกำร 6 กิจกรรม 1 โครงกำร

-

-

-

330,000 330,000 330,000 330,000
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หมายเหตุ

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงลาน

15

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน

16

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่นและฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.๒ กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
1.๓ กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
…………………………………………………………………………………….
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่นและฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ
และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้ มีประมวล
จริยธรรม เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่
ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และ
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริห าร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทาโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ดังกล่าว
นี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้ างจิตส านึ กและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระท าการขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้ำหมำย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
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5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีกำรดำเนินกำร
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดอน
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก
จิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติ ปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณในกำรดำเนินกำร
งบประมาณ 50,000.-บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้ มารั บ บริ ก ารที่ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล ประเมินความพึ ง พอใจการปฏิ บัติ งานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ากว่าร้อยละ ๘0
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน

18

มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลดงลำน”
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงลาน โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมของพนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง
กาหนดให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย,
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิช าชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านั กงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิ ชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบล ควรนาแนว
ทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่ อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตาบล ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงลาน” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ไม่ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่า งสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่ อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่ อ
สังคมตามลาดับ
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3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิด ขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึ ดถือเป็ นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิกสภา พนั กงานส่ ว นตาบล ลู กจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
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มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔)
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงลาน จึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝ่ายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึก และความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน

21

กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบั พนักงำนส่วนตำบล
และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือารกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้ อิ ท ธิ พ ลตามอ านาจหน้ า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ยต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารง
ตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจ
ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้
หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
25๖๐ – 256๑ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงลาน จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับ ซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้
พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของ
ตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้า ที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
3.3 เพื่อเสริ มสร้ างให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน มีจิตส านึก
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้ำหมำย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
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6. วิธีกำรดำเนินกำร
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตาบลและพนั กงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลดงลำน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลดงลำน
2. หลักกำรและเหตุผล
การท่องเที่ยวเป็น “เครื่องมือ”ที่รัฐบาลให้ความสาคัญเนื่องจากมีความสาคัญต่อการสร้าง
รายได้ เพื่ อ พั ฒ นาประเทศอย่ า งมาก และมี ก ารกระจายไปในหลายภาคส่ ว นธุ รกิ จ ค่ อ นข้ า งชั ดเจน จาก
ความสาคัญของการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้ จึงมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม ขยายมากขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของสถานที่พักค้างคืน การเพิ่มขึ้นของร้านอาหาร และแหล่งบริการ
อื่นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และการขยายตัวไปในแทบทุกภูมิภาคของ
ไทย ก่อให้เกิดการตื่นตัวเพราะมองว่าเป็นเรื่องง่า ยที่จะมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยว นองเหนือจากนี้การ
ท่องเที่ยวยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับคนในชุมชนและเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อคนในชุมชน สาหรับการพัฒ นาและส่ งเสริมการท่องเที่ ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลานได้ดาเนินการสารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและจัดทาแผนที่ท่องเที่ยวในเขต
ตาบลดงลาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าเขตพื้นที่ตาบลดงลานมีความหลากหลายของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบด้วยพืชพรรณตามประเภทของป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และสวน
ป่า มีพันธุ์ไม้ที่สาคัญได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าโมง เต็ง รัง ยาง สัก ไผ่ชนิดต่างๆ และพรรณไม้พื้นล่างที่
ส าคัญได้แก่ ต้น ลาน หวาย พืช สมุน ไพรนานาชนิด และกล้ ว ยไม้ต่างๆ ส่ ว นสั ตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า ลิ ง
กระต่ายป่า นิ่ม ตะกวด นกชนิดต่างๆ และสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมาย พื้นที่ตาบลดงลาน เหมาะสมที่จะส่งเสริม
และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตาบลดงลานจึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในตาบล จึงเริ่มดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา
และจะดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้พืชพรรณ
ทางธรรมชาติ ภายในตาบล เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ อาเภอ จังหวัด และ ระดับประเทศ ต่อไปในอนาคต
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ ส่วนที่ ๓ อานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามมาตรา ๖๖ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี อ านาจหน้ า ที่ใ นการพั ฒ นาต าบลทั้ ง ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับกฎหมายองค์การบริหารส่วนตาบล อาจจัดทา
กิจการในเขตองค์การบริหารส่ว นตาบลดังต่อไปนี้ (๑๒) การท่องเที่ยว พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา
และองค์การบริห ารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ข อง
ประชาชนในท้องถิ่นตนเองดังนี้ (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลดงลานได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ในตาบลดงลานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างมั่นคง ยั่งยืน
จึงได้ดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่บริ เวณร่องน้าสาธารณะบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓ ถึง บ้าน
เขาสัพยา หมู่ที่ ๑๑ เพื่อเป็นแนวทางนาร่องในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่นต่อไป ภายใต้
กรอบอานาจและหน้าที่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ดาเนินการพัฒนามาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
3.2 เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตาบลดงลาน ให้ไปสู่ระดับอาเภอ จังหวัด
และระดับประเทศ ต่อไป
3.3 เพื่อสร้างสังคมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยว และ ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม บริหาร
จัดการ และพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างมั่นคง

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน

24

3.4 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในชุมชน
4. เป้ำหมำย
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “น้าตกคอยนาง” จานวน ๑ แห่ง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ 11 ตาบลดงลาน
6. วิธีกำรดำเนินกำร
๑. เขียนโครงการ
๒. ขออนุมัติโครงการ
๓. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
๓.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๓.๑ ติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ ในพื้นที่เพื่อขอเข้าดาเนินโครงการ
๓.๒ ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
๔. ติดตามและประเมินผลโครงการ
๕. รายงานผลการดาเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรค ต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่น
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
งบประมาณ 200,000.-บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1 เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ดาเนินการพัฒนามาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
2 เกิดการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตาบลดงลาน ให้ไปสู่ระดับอาเภอ จังหวัด
และระดับประเทศ ต่อไป
3 เกิดการสร้างสังคมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยว และ ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม บริหาร
จัดการ และพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างมั่นคง
4 เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในชุมชน
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โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักกำรและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ดาเนินชีวิตไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกและทาอย่างเป็นขั้นตอน โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการขจัดความยากจน ลดความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอานาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
ต่อไป ตามแนวทางนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินในนามของ คสช.ให้ความสาคัญ ๔ เรื่อง ได้แก่ หนึ่ง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
สามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สี่ความต้องการของ
ประชาชน เป็นหลัก
อาศัย อานาจตามพระราชบั ญญัติสภาตาบลและองค์การบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ ส่ ว นที่ ๓
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการ
สหกรณ์ (๗) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตนเองดังนี้ (๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลดงลานได้เล็งเห็นความสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายในตาบลดงลานในการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นภายใต้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่นและสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อไป องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงลานจึงได้จัดทาโครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้กลุ่มอาชีพผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ จาก
การศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.๒ เพื่อให้กลุ่มอาชีพผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนในการ
บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ของตนเอง
3.๓ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป
3.๔ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการโดยการนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ของโลก
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4. เป้ำหมำย
ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย กลุ่มประดิษฐ์สังฆภัณฑ์ตาบลดง
ลาน , กลุ่มอาชีพผู้ปลูกสมุนไพร , กลุ่มอาชีพทาพรมเช็ดเท้า , กลุ่มอาชีพทาไพรหญ้า , กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
, ผู้สังเกตการณ์ และ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโครงการฯ รวม ๔๕ คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลานและตามที่กาหนด
6. วิธีกำรดำเนินกำร
๑. ประชุมปรึกษา หารือ รับฟังปัญหาและความต้องการ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกาหนดหลักสูตรการ
ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ ประมาณการค่าใช้จ่าย และกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
๒. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสารวจ ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม อาหาร ที่พัก พาหนะ
และวิทยากร
๓. จัดทาโครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสถานที่ศึกษาดูงานเพื่อเสนอขออนุมัติต่อ
ผู้บริหาร
๔. ดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. กากับ ติดตามผลและประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการดาเนินการโครงการ
๖. รวบรวมข้อมูล ปัญหา และอุปสรรค รายงานผลการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่อผู้บริหาร และ
เก็บข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในครั้งต่อไป
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
งบประมาณ 110,000.-บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑ กลุ่มอาชีพผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ จากการศึกษา
ดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๒ กลุ่มอาชีพผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนในการบริหารจัดการ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ของตนเอง
๓ กลุ่มอาชีพผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรมอย่างยั่งยืนสืบไป
๔ เกิดการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการโดยการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ของโลกตามนโยบายของรัฐบาล
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โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (เด็กปฐมรักษำศีล ๕)
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (เด็กปฐมรักษำศีล ๕)
2. หลักกำรและเหตุผล
เด็กปฐมวัยมีอัตราการเจริญเติบโตทุกด้านทั้งร่างกาย สังคม จิตใจและปัญญา
เป็นช่วงเวลา
ของการเรียนรู้เปิดกว้างเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สาคัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ซึง่ ถ้าเด็กปฐมวัย
ไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสม ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ไปแล้ว การ
พัฒนาในภายหลังจะทาได้ค่อนข้างยาก ซึ่งพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยนั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการทาง
สติปัญญาของบุคคลนั้น เด็กที่มีอายุต่ากว่า 8 ปี เป็นวัยที่จะรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางจริยธรรมจากบิดา
มารดาและครูในช่วงปฐมวัยนี้จึงถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ สาคัญที่สุดในการอบรมกล่อมเกลาและปลูกฝังให้เด็ก
ปฐมวัยเป็นคนดีครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้อบรมเลี้ยงดูเด็กต้อง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ดาเนินชีวิตอย่างมี
สติและเปี่ยมด้วยความรักความเมตตา จัดบรรยากาศที่อบอุ่นงดงามด้วยความรัก ความเมตตาต่อสรรพสิ่งและ
กลมกลืนกับความเป็นจริงในธรรมชาติรอบตัว ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ถือว่าเป็นตัวแทน การขัดเกลาทาง
สั งคมที่ส าคัญในสถานศึกษา มีบ ทบาทเป็นทั้งผู้ จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีใน
ชีวิตประจาวัน โดยถือหลักการสอนให้รู้ ทาให้ดู อยู่ให้เห็น นอกจากนี้ ต้องดาเนินการประสานความ
ร่วมมือกับบิดา มารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมเด็กอย่างถูกวิธีอัน
จะเป็นพื้นฐานของการ พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยจึงเท่ากับเป็นการเตรียม
สร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติ หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕
ขวบนั้น เป็นหลักการที่คานึงถึงการ พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาเด็กทุก
ด้านตามลาดับขั้นของพัฒนาการอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษานั้นเป็นภารกิจ หน้าที่
หลักของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลานที่ดาเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการ
ดาเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การ
จัดการศึกษาปฐมวัยมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนา เด็กให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง ประสงค์เพื่อให้
สามารถดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การฝึกให้เป็นเด็กปฐมวัยให้เป็นเด็กปฐมวัย
เป็นเด็กเก่ง ดี มีสุข การพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา และความมีไหวพริบปฏิภาณนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้เอง นอกเหนือจากหน้าที่ของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูแลเด็ก จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากในหลาย
ด้านจากครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ทั้งการสั่งสอน อบรม เสริมสร้างวินัย และ การฝึกสมาธิ ดังนั้นการฝึก
สมาธิถือว่าเป็นการปูพื้นฐานด้านสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยได้เป็นเป็นอย่างดี การฝึกสมาธิสาหรับเด็กปฐมวัย
นั้น ไม่ได้หมายความว่าให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ปกครองให้เด็กปฐมวัยมานั่งนิ่งๆ ไม่ให้ กระดุกกระดิก
ไปไหน แต่การฝึกสมาธิสาหรับเด็กปฐมวัย คือ การฝึกเด็กให้ความสนใจหรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่ว
แน่และตั้งใจในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้นหรือเป็นระยะเวลานานก็ได้ โดยจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการ และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป แต่ในวัยเด็ก การจะให้เด็กปฐมวัยมาสนใจ
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น ระยะเวลานานๆ คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างสาหรับเขายังดูใหม่และมีความ
น่าสนใจอยู่เต็มไปหมด เด็กปฐมวัยจึงสนใจอยู่กับสิ่งหนึ่งได้ไม่นาน จึงทาให้ธรรมชาติของเด็กๆ จะถูกเข้าใจว่า
ไม่ชอบอยู่นิ่ง ขี้เบื่อ วอกแวก และสนใจ กับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการที่จะเริ่มปูพื้นฐานด้านสมาธิ จะช่วย
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีจิตใจจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นานๆ เพื่อให้เรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาสู่ทักษะด้านอื่น
ๆ ต่อไป ผลพลอยได้จะทาให้เด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่มีวินัย มุ่งมั่นทาอะไรให้เสร็จเป็นอย่าง ๆ ไม่ทาอะไรซ้าซ้อน
จนไม่สาเร็จสักอย่าง การพัฒนาคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัยนั้น ควรเริ่มตั้งแต่ ทาความเข้าใจถึงความหมายของ
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คุณธรรม แต่ละด้านว่า หมายความว่าอย่างไร มีขอบเขตเพียงใดในเด็กปฐมวัย และพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความมีคุณธรรมนั้น ๆ มี ลักษณะเช่นใด ในที่นี้จะขอเสนอความหมายของคุณธรรมและขอบเขตที่พอเหมาะกับ
เด็กปฐมวัยและพฤติกรรมที่แสดง ถึงคุณธรรมนั้นๆ ดังนี้
๑) คุณธรรมพื้นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย ๘ ประการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควรเริ่มต้น
ตั้งแต่เด็ก เพราะเด็กเป็นวัยที่รับการฝึกและการเรียนรู้ได้ง่าย หากมีการเสริมสร้างที่สอดคล้องกับวัย เด็กก็จะ
ซึมซับและพัฒนาได้เต็มที่ สภาพปัญหาในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเด็กไทยเราค่อนข้างที่จะขาดคุณธรรม พ่อ
แม่บางคนมีภารกิจ มากมายจนลืมที่จะสนใจลูก แก้ปัญหาของลูก สื่อสารมวลชนมองไม่เห็นความสาคัญของ
สังคม เห็นแต่ทุนนิยมเป็น ใหญ่ เทคโนโลยีก้าวไกลมากเกินไปจนทาให้คนสนใจสิ่งสาคัญนอกกาย มากกว่า
ความสมบู ร ณ์ของจิ ตใจ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยกาหนด
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง ควรจะเร่งปลูกฝังให้เกิดในเยาวชน เพื่อพัฒนาไปสู่
บุคคลที่มีคุณธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบ มีความสุขในสังคมแห่งความพอเพียง
๑.๑) ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
อดทน ความขยัน ต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จ เด็กต้องขยันมาโรงเรียน
ไม่ขาดเรียน ขยันทาการบ้าน อ่านหนังสือ
๑.๒) ประหยั ด คื อ การรู้ จั ก เก็ บ ออม ถนอมใช้ ท รั พ ย์ สิ น สิ่ ง ของแต่ พ อควร
พอประมาณ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
๑.๓) ความซื่อสัตย์คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่ มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอด
จากความรู้สึก ลาเอียงหรืออคติ ไม่ขโมยของผู้อื่น และเก็บของได้นาส่งเจ้าของ
๑.๔) มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัย
ในตนเองและวินัยต่อสังคม แต่งกายถูกระเบียบ และส่งการบ้านทันเวลา
๑.๕) สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมา
คารวะ เด็ก ๆ ต้องมีกิริยาสุภาพอ่อนโยน เช่น เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องกมตัว พูดจาไพเราะ
๑.๖) สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่อง
ใสเป็นที่เจริญตา ทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น เด็ก ๆ ต้องแต่งกายสะอาด เสื้อผ้าสะอาด เล็บมือ และ
เล็บเท้าสะอาด
๑.๗) สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจ
กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท
๑.๘) มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอก
เห็นใจเห็นคุณค่า ในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็น
ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อม ที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
๒) มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย
เต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับ ปฐมวัยเด็กจะบรรลุตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนดไว้ในจุดหมาย 12 มาตรฐาน ได้แก่
๒.๑) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
๒.2) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน
๒.3) มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข
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๒.4) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออก
กาลังกาย
๒.5) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๒.6) มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.7) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
๒.8) อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสั งคมใน
ระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.9) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
๒.10) มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
๒.11) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
๒.12) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ได้เหมาะสม
กับวัย
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับที่ ๕ มาตรา ๖๗ ข้อ ๕ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตาบล มีหน้าที่ต้องส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และข้อ ๖ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
ดงลาน จึงเห็นความสาคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครอง จึงเห็นควรจัดทาโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีจิตใจที่ดีงามตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยมีครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเป็นต้นแบบและทาหน้าที่ขัดเกลาด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กาหนด โดย มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามพัฒนาการแห่งวัย และอย่างเต็มศักยภาพ
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย
3.๒ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตามคุณธรรมพื้นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย ๘ ประการ
3.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกสมาธิให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย
และเต็มตามศักยภาพเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม อย่างรอบด้าน
3.๔ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในข้ อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศี ล ๕ ใน
ระดับพื้นฐานสาหรับ เด็กปฐมวัยตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย อันจะเป็นการพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต่อไป
3.5 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ได้ตระหนักใน
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่จาเป็นแก่เด็กปฐมวัย
3.6 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาด้านร่างกายในการ
พัฒนา กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
3.7 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ใช้กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ
และสังคม และลักษณะนิสัยที่ดีในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป
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4. เป้ำหมำย
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลานและตามที่กาหนด
6. วิธีกำรดำเนินกำร
๑. ประชุมปรึกษา หารือ รับฟังปัญหาและความต้องการ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกาหนดหลักสูตรการ
ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ ประมาณการค่าใช้จ่าย และกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
๒. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสารวจ ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม อาหาร ที่พัก พาหนะ
และวิทยากร
3. ดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. กากับ ติดตามผลและประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการดาเนินการโครงการ
5. รวบรวมข้อมูล ปัญหา และอุปสรรค รายงานผลต่อผู้บริหาร และเก็บข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาในครั้งต่อไป
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
งบประมาณ 40,000.-บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๒.๑ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒.๒ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามคุณธรรมพื้นฐาน
สาหรับเด็กปฐมวัย ๘ ประการ
๒.๓ เด็กปฐมวัยมีสมาธิในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย และเต็มตามศักยภาพเพื่อ
พัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม อย่างรอบด้าน
๒.๔ เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในข้อปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ในระดับพื้นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย
ตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย อันจะเป็นการพื้นฐานในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ต่อไป
๒.5 ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ได้ตระหนักในส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จาเป็นแก่เด็กปฐมวัย
๒.6 เด็กปฐมวัยได้ฝึกกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาด้านร่างกายในการ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ
กล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
๒.7 เด็กปฐมวัยได้ใช้กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจและ และลักษณะนิสัย
ที่ดีในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป
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โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
1. ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมาย
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนตาบล จะมี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่
ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชน ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่ งครั ด
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสมอ
เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่
เกี่ย วข้องอย่ างผิ ดๆ ส่ งผลให้ ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้า ที่ ต้องตกเป็นผู้ กระท าผิ ด
กฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือ
การพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า
เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ความเสียหายที่เกิดจาการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่
เข้ า ใจในตั ว บทกฎหมาย ระเบี ย บ ค าสั่ ง ประกาศ หลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ หรื อ การมี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ค าสั่ ง
หลักเกณฑ์ต่างๆ ใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งทาให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ไม่
ทราบและมีผลทาให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน นั่นคือ การทาผิดกฎหมายระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์
ต่างๆ รวมทั้งถูกร้องเรียนถูกตรวจสอบความผิด ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ และมีผลทาให้การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถดาเนินการสาเร็จ
ตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงลาน ขออาศั ย อ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพั ฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลการจัดทา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์ และวิธีที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา 72 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น กอปร
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 25 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบล ลงวัน ที่ 11 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2545 ส่ ว นที่ 3 การพัฒ นาพนักงานส่ว นตาบล จัดทา
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบี ย บกฎหมาย คาสั่ ง และหลั กเกณฑ์ ต่า งๆ ที่ส าคัญและที่ เ กี่ยวข้ อ งกั บการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือ
ถูกตรวจสอบ
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่ นสมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ มีการเรียนรู้ ความเข้าใจเนื้อหาและ
สาระสาคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ลดความผิดพลาดและความเสียหายจาก
การเข้าใจเพื่อหากฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คลาดเคลื่อน
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร
6.2 ติดต่อและประสานงานเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
6.3 ดาเนินโครงการ
6.4 ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
งบประมาณ 20,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ สามารถเรียนรู้ทาความเข้าใจใน
เนื้อหาและสาระสาคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ สามารถลดความผิดพลาดและ
ความเสียหายจาการเข้าใจเพื่อกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คลาดเคลื่อน
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจตัวบทกฎหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
.........................................................................................................
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร

กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักกำรและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็น อยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่ งยื น รั ฐ จะต้องให้ ความเป็ นอิส ระแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ข อง
ประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
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ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่า คนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานใน
หน่ ว ยงานราชการอื่น และมูล ค่าของความเสี ยหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย
การจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร

มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล(ถือปฏิบัติตำมระเบียบ)
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล(ถือปฏิบัติตำมระเบียบ)
2. หลักกำรและเหตุผล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นบุคลากรที่มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึง
ได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จานวน 1
มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนไม่น้อยกว่า 90
%
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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มำตรกำรจัดทำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักกำรและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบ าลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่ องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ บาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ข้างต้น และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นภาครั ฐ อบต.ดงลานจึ ง ได้ ต ระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการจั ด หาคู่ มื อ การป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนใน
การร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ดงลานให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนาไป
เป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนั กถึ ง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ดงลาน
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
อบต.ดงลาน
๖. วิธีดำเนินกำร
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-2564
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี”
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี”
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดีย วกัน และสอดคล้ องกับ การปฏิบั ติงานในระบบบัญชีคอมพิว เตอร์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจึ ง มี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี และด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดซื้อ จั ดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9)
ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่ วนตาบลมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทั้งนี้ ตามพระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้ การจัดซื้อจัด จ้า ง
ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลานทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน

6. วิธีดำเนินกำร

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงลาน ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลื อกปฏิบั ติในการให้ บ ริ การสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุ ด โดยนาแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน
เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จึงมีการ
นาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติห น้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั ติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น
6.2 จั ดให้ มีการแสดงขั้ น ตอนการปฏิบั ติง าน อัตราค่าบริ การ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการ
ดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
6.4 จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาด
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน

8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
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แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

มำตรกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดาเนิ น การดังกล่ าวเป็ น ไปตามกรอบรวมทั้ง ทิศ ทางและแนวทางการบริห ารราชการดัง กล่ าว จึงได้มีก าร
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธี การบริห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่ ว ถึ ง และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ างๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงลานให้ กั บ ประชาชนได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดาเนินงานได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงลานและผู้ที่มาติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรีย มแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัว อย่างการกรอกแบบฟอร์มทุ ก งาน
บริการ
6.4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องใน
การจั ด ท าโครงการมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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มำตรกำร กำรมอบอำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริห ารราชการขององค์การบริหารส่ว นตาบลดงลาน ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ต ามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จั ดทาบั น ทึกเสนอเพื่อพิจ ารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่ งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้ บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงลาน หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผูท้ ำคุณประโยชน์
หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือ
เข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัต ย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตาบลดงลานผู้ ที่ทา
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตาบลดงลานอย่างสม่าเสมอ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงลานจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ดงลาน โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่ อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทา
คุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัด
กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดง
ลาน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงลาน
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงลาน มีค่านิ ย ม ยกย่ อง เชิดชู และเห็ นคุณค่า ของการประพฤติ ปฏิบัติ ตนตามหลั ก คุณธรรมและ
จริยธรรม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล /หน่วยงาน/ องค์กรดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงลานมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักกำรและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย
ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกิ นได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครั วแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพี ย งเริ่ ม จากการด าเนิ น ชี วิ ต ในครั ว เรื อ นเป็ น ล าดั บ แรก จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลดงลานคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อเป็น
ต้นแบบ จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
4. สถำนที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจาตาบลดงลาน
5.2 มอบใบประกาศนียบัตร
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
9. ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
10. ผลลัพธ์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของ
ตาบลดงลานได้

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต

มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”
2. หลักกำรและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้
เกิดการทุจ ริต ดังนั้ น วิธีการบริห ารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนั กถึงความรั บ ผิ ดชอบและการมีส่ ว นร่ว มในการต่ อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้ บริห ารและ
เจ้ าหน้ าที่ถึงแม้จ ะเป็ น สิ่งที่ย ากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลดงลานจึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดั ช นี ใ นการประเมิ น การปฏิบั ติร าชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตามแนวทางการบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดขี ึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักกำรและเหตุผล
กลไกกำรกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ล ะ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบกำรใช้อำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงลาน จึ ง ได้ จั ด ท ามาตรการ “ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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มำตรกำร “ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอก
หรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชน
กล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดย
มิชอบ”
2. หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้ มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงลาน จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ว่า ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โ ดยมิช อบขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
และการตอบสนองต่อข้อร้ องเรียนในเรื่ องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่ว นตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่ว นตาบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลดง
ลาน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแี ละตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้ำหมำย
“เจ้ าหน้ าที่ ” หมายถึง พนั กงานส่ ว นตาบล พนักงานครูอ งค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล บุคลากรทาง
การศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ด าเนิ น การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นว่ า มี มู ล และเข้ า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
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6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
...........................................................................................................

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น”
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
จึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลานให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน โดยมีงาน
ศูน ย์ บ ริ การข้อ มูล ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ กองวิช าการและแผนงาน เป็นผู้ รับผิ ดชอบข้ อ มูล ข่าวสารต่า งๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงลาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน (ภายในศูนย์บริการร่วมอาเภอสีชมพู)
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
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6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
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กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง”
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง”
2. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้ องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่า ยเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่นและการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงิ น การคลั ง ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและปิ ด ประกาศข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วที่ บ อร์ ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของอบต. ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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กิจกรรม “กำรปิดประกำศ “กำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ที่เป็นประโยชน์กับกำรมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน”
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรปิดประกำศ “กำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็น
ประโยชน์กับกำรมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน”
2. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลและปิดประกาศ
ข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของอบต. ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน

โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน/แผนพัฒนำท้องถิ่น
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน/แผนพัฒนำท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี น โยบายในการบู ร ณาการ
กระบวนการท างานร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้ ทุ ก หมู่ บ้า น/ชุม ชน มี
กระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ได้ดาเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจาปีทุกปี เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงลาน ประจาปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ในปีถัดไปสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จึงได้จัดให้มีโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงลาน
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่ว มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูล พื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 8 หมู่บ้าน ในเขตองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลดงลาน สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
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6.8 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มี การพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน 11 หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนมีนาคม – เมษายน ของปีงบประมาณ
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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 มำตรกำรดำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
 มำตรกำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 มำตรกำรเปิดช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องเรียนกำรทุจริต
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรดำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
มำตรกำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทรำบอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรกำรเปิดช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องเรียนกำรทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
3. วัตถุประสงค์
3.๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การ
บริหารส่วนตาบลดงลานมีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.2 เพื่อให้ มั่น ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เพื่อให้การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นในทิศ ทาง
เดียวกัน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
จัดประชุมเพื่อชี้แจง และพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าใน
การบริการ โดยมีการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ความพึงพอใจของผู้ร้องทุกข์ มีความพึงพอใจร้อยละ 80
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการ
จัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงลานขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงลานและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงลานกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
จัดประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงลาน เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงลานและร่างแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงลาน ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจั ดทาแผนพัฒ นา ข้อ 28 กาหนดให้ ผู้ บริห ารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน,
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลื อกจานวนสองคน, หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลื อกกันเองจานวนสองคน, ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลานขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุ คลากรขององค์การบริห ารส่ว นตาบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่ว นได้ มี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหน้าที่ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
จัดประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงลาน เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและปิดประกาศเพื่อความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงที่สำมำรถดำเนินกำรได้
4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น
4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต
..........................................................................................
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

มำตรกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย งจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ ก าหนด โดยผู้ บ ริ ห ารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุ ประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงลาน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุ ม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้างทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
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6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล และตั ว เลขต่ า งๆ ด้ ว ยเทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพ ย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
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กิจกรรมจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ย งการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลานขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้ มีข้อมูล และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้ำหมำย
เพื่อให้ การควบคุมภายในขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลดงลาน เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
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5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดง
ลานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
6. สถำนที่/ระยะเวลำดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน / ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
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กิจกรรมติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี
การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประธานคณะกรรมการติ ดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน นาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน รายงานผลการดาเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนดงลาน
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6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีก ารนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถดำเนินกำรได้

กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย
และกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็น รายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลั งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิ น ของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ก็เช่น เดียวกันต้องมีการดาเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ -รายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลานเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. วิธีกำรดำเนินกำร
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลานให้ประชาชนทราบทางช่อ งทางต่างๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
9. ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลดง
ลาน ทาให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
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กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลานเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลดงลานจึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลทุกขั้น ตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
สาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจั ดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงลาน
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลานให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้ำหมำย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่ องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน ให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่ว มรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
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ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำองค์กรและศึกษำดูงำนผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงลำน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพ ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การปกครองท้องถิ่นเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในเชิงอานาจของการจัดสรรทรัพยากรให้กับท้องถิ่น
ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะของการจัดทาบริการสาธารณะในท้องถิ่นภายใต้การถ่ายอานาจจากรัฐบาลกลางสู่
การตัดสินใจของประชาชน โดยมีเป้าหมายอันแท้จริงก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง (ไท
ทัศน์มาลา,๒๕๕๓) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการปกครองท้องถิ่นจะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญอย่างมากกับหลั กการ
กระจายอานาจการปกครอง การกาหนดสัดส่วนอานาจของการปกครองและความเป็นอิสระในการบริหารงาน
ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กาลั ง
พั ฒ นาระบอบการเมื อ งการปกครองเข้ า สู่ ร ะบอบประชาธิ ป ไตยนั้ น การปกครองท้ อ งถิ่ น นั บ เป็ น พื้ น ฐาน
(Training Ground) ที่สาคัญในการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพและขอบเขตของการปกครอง
ตนเองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับที่ผ่านมานั บตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐบาลได้พยายามการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการที่แท้จริงและเป็นไปตามบริบทที่
เหมาะสมของของประชาชนในท้องถิ่นนั้ นๆ ฉะนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทาบริการสาธารณะ และมีอิสระในการกาหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินการคลัง และยังมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะอีกด้วย ฉะนั้นการที่ประชาชนหรือชุมชนจะ
ได้รับประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ตามกฎหมายนั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับจึงควรมีความเข้าใจใน
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อชุมชนได้ การฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานจึงเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนวิสั ยทัศน์ สมรรถนะการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.๒552 มาตรา 67 มาตรา 68 และมาตรา 69/๑ การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการ
บ้ านเมืองที่ดีและให้ คานึ งการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตาบล
การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่ า วสาร ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด และมาตรา 72 วรรคหนึ่ง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ความตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
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ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 25
กอปรกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560) ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ การบริหาร
ราชการให้ เกิด ผลสัมฤทธิ์ องค์การบริหารส่ว นตาบลดงลาน จึงเล็งเห็นความส าคัญของเหตุผลดัง กล่ าว
พิจารณาจัดทาหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสั มมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรและศึกษาดูงานส าหรับ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต. ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน และการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ เพิ่มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ เพื่อการบริหารงาน และ
การจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างครบด้าน
3.2 เพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญในการพั ฒ นาองค์ ก รแก่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และ
เจ้าหน้าที่ ในการบริหารงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ระเบียบและข้อกฎหมาย
3.3 เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อนามากาหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหา มีทัศนคติที่ดีในการบริหารงานด้านต่างๆ และการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร 4 คน พนักงานส่วนตาบล 11 คน พนักงานครูส่วนตาบล 4 คน ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน 21 คน ผู้สังเกตการณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 10 คน รวมทั้งหมด
จานวนประมาณ 50 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ
อบรม
6.3 ดาเนินโครงการ
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
330,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
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๑. ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ได้รับการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารงาน
และการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพิ่มขึ้น
2. ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน การพัฒนาองค์กรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด
๓. ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น และเจ้ าหน้าที่ส ามารถกาหนดแนวทางในการแก้ไ ขปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน สมารถทางานร่วมกันด้วยความผาสุกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน
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กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัตงิ ำนของฝ่ำยบริหำร
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยบริหำร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่ ว นกลางก็จ ะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นให้ เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภ าพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบั ติงานของฝ่ายบริ หารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่ว ย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้ำหมำย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน จานวน 16 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีกำรดำเนินงำน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้ างโครงการต่ างๆ การแปรญัต ติร่ างข้ อ บั ญ ญั ติป ระจ าปี การตรวจรายงานการประชุ ม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลำดำเนินงำน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานกิจการสภา สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริ หารส่วนตาบลดงลาน
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4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต

กิจกรรมกำรติดหนังสือประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติจัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์/บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.๔ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.๕ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

