ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561-2564
................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561-2564 ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญา
แก้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 -2564
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ลงชื่อ....................................................
(นายสามารถ ขอดเตชะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

ส่วนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ ทําให้ เกิด โอกาสของการทุ จริต ซึ่งโอกาสดั งกล่ าวเกิ ดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้
เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
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ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทํา
ให้ ข้าราชการมี พ ฤติ กรรมการทุ จริต เพราะความต้ องการที่ จะมี สภาพความเป็ นอยู่ ที่ ดี ขึ้น ทํ าให้ เจ้าหน้ าที่ ต้ อ ง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
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2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้น ๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี
2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุ จริต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญ ญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่ อต้านการทุ จริต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทํา
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๔
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วรวมถึงประชาชนในตําบล
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้วรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ป ระชาชน ปราศจากการก่ อ ให้ เกิด ข้อ สงสั ยในการประพฤติ ปฏิ บัติ ตาม มาตรการจริยธรรม การขั ด กั นแห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้ว ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

๕
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญา
แก้วรวมถึงประชาชนในตําบล มีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส่วนที่ 2

๖
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1 .1 ก า ร ส ร้ า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนัก แก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เมื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการ
ก า ร เ มื อ ง
ฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น
และฝ่ า ยป ระจํ า
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น

1.1.1.ด้วยการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน
(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
(2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง
1.1.2 ด้วยความประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง อบต.
เชียงกลางพญาแก้ว

1.1.3 ด้วยการไม่กระทํา
ให้เกิดการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์/
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(2) มาตรการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict
of Interest”
รวม ภารกิจตาม
จํานวน 1 โครงการ
1 กิจกรรม
มิติ 1.1
1 มาตรการ
1.2.2 ในการรักษา
1.2 การสร้าง
ประโยชน์สาธารณะ
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่ 1) โครงการส่งเสริมการ
ประชาชนทุกภาค อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนในท้องถิ่น
2) โครงการลาดตระเวน

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

10,000

10,000

60,000

60,000

60,000

60,000

๗
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
เฝ้าระวังป้องกันพื้นที่ป่า
ไม้เพื่อรักษาป่าและสัตว์
เชียงกลางพญาแก้ว

รวม ภารกิจตาม
มิติ 1.2
1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

มิติ 2
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

จํานวน 2 โครงการ
1.3.1 ในความซื่อสัตว์
สุจริต
1) โครงการประกวดคํา
ขวัญต่อต้านทุจริต
(2) โครงการครอบครัว
อบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพ
ความเข้มแข็งชุมชน
1.3.3..ให้มีจิตสาธารณะ
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน

รวม ภารกิจตาม จํานวน 1 โครงการ
มิติ 1.3
1 มาตรการ
1 กิจกรรม
รวม มิติ ที่ 1
8 โครงการ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
รวมภารกิจตาม
มิติ 2.1

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน 1 กิจกรรม

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
40,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

130,000

130,000

130,000

130,000

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

0

0

0

0

๘
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

2.2.1 สร้างความโปร่งใน
ในการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม
(1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
(2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด
(1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี”
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
(4) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๙
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.2.3.สร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
(2) โครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
(3) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ
(4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.2
2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อํานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี

จํานวน 3 มาตรการ
6 กิจกรรม
2 โครงการ
2.3.1 จัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนินการ บริการ
ประชาชน เปิดเผย ณ ที่
ทําการและในระบบ
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0
20,000

0
20,000

0
20,000

0
20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

๑๐
มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวม ภารกิจตาม
มิติ 2.3

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.4

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือ
ดําเนินการอื่นใดของผู้มี
อํานาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายก อบต.
(3) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วนราชการ
จํานวน 3 มาตรการ
1 กิจกรรม
1 โครงการ
2.4.2. ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.4.3. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ที่ดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 2 กิจกรรม

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๑๑
มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.5.1.ดําเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
(1) มาตรการ “จัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว”

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.2. มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการจังหวัด อําเภอที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว
(2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
(3) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”

๑๒
มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.5

รวม มิติที่ 2
มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.5.3. ดําเนินการให้มีเจ้าที่
ที่รับผิดชอบดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณี
มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
(1) มาตรการ “ดําเนินการ
0
0
0
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
0
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้วว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
จํานวน 4 มาตรการ
0
0
0
0
1 กิจกรรม
10 มาตรการ
20,000
20,000
20,000
20,000
12 กิจกรรม
3 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม/
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.1.1.จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ
(1) โครงการจัดทํา
10,000
10,000
10,000
10,000
ค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์
รายปีและค่าธรรม
เนียมขื่อโมเมนเนมรายปี
เว็ปไซต์ ของ อบต.
เชียงกลางพญาแก้ว
(2) กิจกรรม “การออก
0
0
0
0
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว”

๑๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0
(3) โครงการให้ความรู้ ให้
ความรู้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและประชาชน
ทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540”
3.1.2.มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”

3.1.3. มีการปิดประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน
(1) โครงการจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานของ
องค์กร
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 กิจกรรม
3 โครงการ
มิติ 3.1

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

10,000

10,000

๑๔
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
ในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการดําเนิน
กิจการที่จะมีผลกระ
ทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น
(1) โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน
บูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนชุมชน
(2) กิจกรรมการดําเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
3.2.2.มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุก
ได้โดยสะดวก
(1)โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียงกลางพญา
แก้วเคลื่อนที่

รวมภารกิจตาม
มิติ 3.2

3.2.3. มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นหลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทราบถึงการได้รับรื่อง
ระยะเวลาและผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ
จํานวน 2 กิจกรรม
2 โครงการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

๑๕
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3.1.ดําเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทํางบประมาณ
(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบล ประจําปี
(3) กิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน
3.3.2. ดําเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง

3.3.3.ดําเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 มาตรการ
3 กิจกรรม
มิติ 3.3
2 มาตรการ
7 กิจกรรม
รวม มิติที่ 3
5 โครงการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

๑๖
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด

4.1.1.มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล
(1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี ประจําปี
(2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน
4.1.2.มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการให้
มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.1

จํานวน 1 กิจกรรม
2 โครงการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

๑๗
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.2 การสนับสนุน
ให้ ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดําเนินการได้

4.2.1.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน
ย้าย ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง
(1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
4.2.2.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ
(1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว
4.2.3.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
จัดหาพัสดุ
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.2

จํานวน 1 มาตรการ
2 กิจกรรม

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๑๘
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.3.1.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กําหนดไว้
(1) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.3
4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ ทุจริต

4.3.2.ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กําหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด
(1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
จํานวน 2 กิจกรรม
4.4.1.ส่งเสริมให้มีการ
ดําเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน
(2) มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

250,000

250,000

250,000

250,000

0

0

0

0

250,000

250,000

250,000

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

๑๙
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
4.4.2.บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
(1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.4

รวมมิติที่ 4
รวมทั้ง 4 มิติ

จํานวน 2 มาตรการ
1 กิจกรรม
3 มาตรการ
6 กิจกรรม
2 โครงการ
15 มาตรการ
12 กิจกรรม
10 โครงการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

255,000

255,000

255,000

255,000

455,000

455,000

455,000

5,000

455,000

๒๐

ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่า
การที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง
พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปใน
ทิ ศ ทางที่ ไม่เอื้อ หรือสนั บสนุ นการทุ จริตคอร์รัปชัน ทั้ งนี้ กลไกการนํ าหลัก ธรรมาภิ บาล
ซึ่งประกอบด้ว ย
ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนไปเป็ น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การนั้ น ปรากฏอยู่ ในบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศ
ไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ ป ระกอบหลั ก ของธรรมาภิ บ าลซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหลั ก ความชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปร่ ง ใส
(Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้อง
คํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่ อประโยชน์ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงจัดทํ า
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

๒๑
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรขององค์ ก รมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในเรื่อ งหลั ก ธรรมาภิ บ าลคุ ณ ธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ งานประจํ าวั น โดยเฉพาะบุ ค ลากรในองค์ ก ร เป็ น การสร้ างระเบี ย บวิ นั ย ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทํางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง
ที่ ใช้ ในการประเมิ น ผลงาน ยั งส่ งผลให้ ก ารประเมิ น เป็ น ที่ ย อมรับ ภารกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบหมายได้ ป ฏิ บั ติ งานด้ ว ย
ความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมา
อ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กันในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าว จึงได้จัดทํา
สมุ ด ความดี พ นั ก งานจ้ าง โดยให้ พ นั ก งานจ้ างมี ก ารบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ งานประจํ าวั น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการ
สร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. เป้าหมาย
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและ
ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ
8. สถานที่ดาํ เนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
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9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
10.3 พนั ก งานจ้ างทํ างานด้ วยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เกิ ด ความรับ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ ได้ รับ มอบหมายตาม
กําหนด
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
อบต.เชียงกลางพญาแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนวนโยบายไว้หลาย
แหล่งได้แก่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติว่า มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ ดํารงตํ าแหน่ งทางการเมื อง ข้าราชการ หรือเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ แต่ ละประเภทให้ เป็ นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้นในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็น
แนวทางการปฏิบัติราชการ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไว้ว่า 8.1.3
พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อ
ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาประเทศและสร้างผู้ นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้ งจะวางมาตรการสํ าหรับ
ประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจในการพัฒนา
ผลงาน และ 8.15 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุ มเมื่ อ วันที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๑ มี มติ เห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ย วกั บ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม ใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กําหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กําหนดนโยบายส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่
ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา หรือกิเลศ มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
ข้อ 12 คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ข้อ 267 ความว่า การพัฒ นาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
องค์ การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้จัดทําประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารสวนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้เห็นความสําคัญและความ
จําเป็นในการนํานโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้บัง
เกิดผล เป็นรูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่งที่สําคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสําคัญ ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความ
โปร่งใส
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 เพื่อปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับข้าราชการและพนักงาน
จ้าง
2.4 เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เข้ าอบรม นํ าความรู้ ที่ ได้ รั บ มาใช้ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ าวั น การทํ างานให้ มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม
4. เป้าหมาย
ประกอบด้วย
1. พนักงานส่วนตําบล
2. พนักงานจ้าง
5. วิธีการดําเนินการ
จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการบรรยาย
6. ระยะเวลาการฝึกอบรม
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
8. สถานที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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8.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสําคัญ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใส
8.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
8.3 ผู้เข้ ารับการอบรมมี จิตสํานึก และตระหนัก ถึงผลเสียของการทุ จริต คอรัปชั่น ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน
8.4 ผู้ เข้ ารับ การอบรม สามารถนํ าความรู้ ที่ ได้ รั บ มาใช้ ในการดํ าเนิ น ชี วิ ต ประจํ าวั น การทํ างานให้ มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม
10 การประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วจะประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้
แบบทดสอบ
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1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์ หรือารกระทําของบุ คคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอํานาจหน้ าที่ละความรับผิดชอบเพื่ อให้เกิดประโยชน์ส่ วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตน
มีส่ วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึ งความขัด แย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้
หน่ วยงานควรมี ก ารประชุ ม หรื อ สั ม มนาภายในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นแก่
เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เพื่อป้องกันการทุจริตใน
การปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้ว เพื่อให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่อง
กํากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีจิตสํานึก
ค่านิยม และวัฒ นธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่ นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
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4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
จากสถานการณ์ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะ
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่
นําไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
บริหารที่ด้อยพัฒนา
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อ
ส่ วนรวม ยึ ด ถื อ หลั ก จริยธรรมและผลประโยชน์ ส่ วนรวมในการปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น สํ าคั ญ หากข้ าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อํานาจ
ทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์
ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้ว
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุ ม หรื อ สั ม มนาบุ ค ลากรเพื่ อ ปลู ก ฝั งองค์ ค วามรู้ให้ มีค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ Conflict of
Interest
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๓๐
6. วิธีดําเนินการ
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest

๓๑
1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.2.ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจํานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สามารถช่วยให้ธรรมชาติ
มามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน
“ดินและน้ํา ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รักดูแล
เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล” คําขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระ
กรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯพระราชการแก่ ป ระชาชนชาวไทย ได้ ส ะท้ อ นเป็ น อย่ า งดี ถึ ง ความเป็ น “นั ก อนุ รั ก ษ์ ”
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ผืนป่าให้คนไทย
อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยกํ า หนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลหน้ า ที่ ต้ อ งคุ้ ม ครอง ดู แ ล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ตระหนังถึงความสําคัญ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนองพระราบปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วบูรณาการร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ําลํา
น้ํากอนฝั่งซ้ายและวัดบ้านพญาแก้ว ได้จัดทํา “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
” เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทาปัญหา
สภาวะโลกร้อนในพื้นที่
3 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และลําน้ํากอนเพื่อเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนต่อไป
4 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

๓๒
4. วิธีการดําเนินการ
ดําเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
7. งบประมาณดําเนินการ
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว 20,000.00บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทาปัญหาสภาวะ
โลกร้อนในพื้นที่
3 เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
4 เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

๓๓
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่ป่าไม้เพื่อการรักษาป่าไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพพื้นที่ขององค์การบริการส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว โดยส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เขตอุทยาน
รักษาพื้นที่ป่าไม้ และมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ป่าจํานวน 8 หมู่บ้าน ทําให้ทุกๆปีหมู่บ้านดังกล่าวต้องประสบปัญหาเรื่อง
ภัยธรรมชาติ ไฟป่า ซึ่งได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแก่ป่าไม้ และพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้จา
การสืบค้นพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดไฟป่านั้น เกิดจากการกระทําของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ทําให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้เล็งเห็นความสําคัญว่าต้องมีการดูแล จัดการเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นติดตามมา โดยเฉพาะ
เป็นการป้องกัน ปราบปรามแก่ผู้จะกระทําให้เกิดไฟป่าในพื้นที่
การนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วและชุมชน ในตําบลเชียงกลางพญาแก้วเห็นพ้อง
ต้องกันในการร่วมสนองความคิดในการสร้างคณะทํางานในการลาดตะเวน การสร้างอาสาสมัครเพื่อดูแล ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการเผาป่าไม้และการจัดไฟป่าเพื่อล่าสัตว์ขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะหน้าแล้งนั้น จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ
ลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่ป่าไม้เพื่อการรักษาป่าไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญา
แก้ว ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการป้องกันเหตุไฟป่าขึ้นในพื้นที่เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่
๒. เพื่อดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกป้องพื้นทีป่าไม้ การดูแลรักษาป่าไม้และ
สร้างจิตสํานึกหวงแหนธรรมชาติแก่คนในพื้นที่
๓. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
3. กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่หมู่บ้านในเขตป่าไม้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
4. วิธีการดําเนินการ
จัดหน่วยลาดตระเวนเพื่อป้องกันและดูแลควบคุมไฟป่าในพื้นที่
5. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่องค์การบริการส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
7. งบประมาณดําเนินการ
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว 40,000.-บาท

๓๔
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และป้องกันไฟป่าในพื้นที่
๒. สามารถดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันไฟป่าและการดูแลรักษาป่าไม้
๓. สามารถจัด ทํ าฐานข้ อมู ล ทรัพ ยากรท้ อ งถิ่น ซึ่งมีทั้ งทรัพ ยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๓๕
1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1. ในความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปั ญ หาการทุ จ ริต คอร์รัป ชั นเป็ น ปั ญ หาที่ ทํ าลายสั งคมอย่ างรุน แรงและฝั งรากลึ ก เป็ น ปั ญ หาที่ ส ะท้ อ น
วิกฤตการณ์ ด้านคุ ณ ธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่ งการที่ จะแก้ไขปั ญ หาได้ อย่ างยั่งยืนนั้ นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพื่อทําให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ปัจจุบันประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อย
ให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสีย
ต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคํา
ขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและ
พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่
ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10)
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มี
ความซื่อสัตย์สุจริต
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษา
ที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์

๓๖
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น
และพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วกําหนด
5.5 ทําพิธีมอบวุฒิบัตรและของรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการ
ต่อต้านการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์

๓๗
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสั งคมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาคนและสังคม
โดยทําหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝัง
ธรรม จริยธรรม ค่านิ ยม และถ่ ายทอดวัฒ นธรรมของสั งคมให้ แก่ ส มาชิ กครอบครัว เพื่ อ ให้ สมาชิ กครอบครัวมี
พัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ
ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น วิ ถี ชี วิ ต คนในตํ า บลเชี ย งกลางพญาแก้ ว และคนในสั ง คมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการดําเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม ต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และ
พฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความสําคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ครอบครัวไทยมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆ สัมพันธภาพ
และความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทําหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลา
สมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้จัดทําโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูน
ศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน โดยมีแนวทางร่วมกันที่จะส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเห็นสมควรปลูกฝังอย่างต่อเนื่องในการสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน โดยเริ่มจากเด็กที่เยาว์วัยเป็นต้นมา และเป็นกําลังสําคัญที่จะผลักดันสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งใน
การดูแลชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว ให้มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง
๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะให้เหมาะสมกับวัย
๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. วิธีดําเนินการ
จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ
6. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564

๓๘

7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. สถานที่ดําเนินการ
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง
2. ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะให้เหมาะสมกับวัย
3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
11. การประเมินผล
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
2. สอบถาม/สัมภาษณ์จากนักเรียนและผู้ปกครอง

๓๙
1.3.3.ให้มีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน
2. หลักการและเหตุผล
สังคมไทยในอดี ตเป็ นสั งคมที่ หล่อหลอมเด็ กไทยในเชิงการกํ าหนดคุ ณ ค่ าการเป็ นผู้สืบทอดทางศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบใหญ่ขึ้นเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เด็กเป็นเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อ
แม่ เป็ น สมาชิ ก ในชุ ม ชนดุ จ เครื อ ญาติ ลู ก หลานที่ ต้ อ งช่ ว ยกั น ดู แ ลเอาใจใส่ ป กป้ อ งคุ้ ม ครองกั น อย่ า งเต็ ม ที่
องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นได้หล่อเลี้ยงเด็กไทยในอดีตให้เป็นลักษณะที่งดงาม เกิดคุณค่า สร้างคุณภาพ
คุณลักษณะของเด็กไทยจนมีเอกลักษณ์ประจําชาติหลายประการไม่ว่าจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน ยิ้มง่าย เป็นมิตร
มีน้ําใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักสัมมาคารวะ วางตนให้เหมาะสม รู้จักประมาณตน ดําเนินชีวิตที่เรียบง่าย เคารพ
ตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
ปัจจุบันความงดงามและคุณค่าของสังคมไทยและตัวเด็กไทยจํานวนมากเริ่มผุกร่อนหมดความหมายและ
กําลังถูกสังคมแบบใหม่ หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหม่กับเด็กไทย และยิ่งรุนแรงหนักขึ้นในระยะ
หลังจากประเทศไทยเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจนับแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกิด
ขึ้นมา เช่น ปัญหายาเสพติด เพศเสรี วัตถุนิยม ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์ ฯลฯ เป็นเรื่องที่ต้องร่วมกัน
แก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน จําเป็นจะต้องสร้างพลังชุมชนให้กลับมา
เข้มแข็ง มีศักยภาพ เพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากปัญหาดังกล่าว ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เด็ก และเยาวชน ให้ มีคุณ ธรรม จริยธรรมที่ พึ งประสงค์ ตามอํ านาจหน้ าที่ ขององค์การบริหารส่ วนตําบล ที่ ต้อง
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีอยู่ตลอดเวลา
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2546 ส่วนที่ 3 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ
หน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้ ข้อ(5) ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วได้เล็งเห็นความสําคัญในส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้จัดทําโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้สามารถทราบถึงเรื่องราว ความเป็นมา หลักธรรม มารยาทพิธีฯ
ทางศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง
2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ทราบถึงหลักการของศาสนาที่ถูกต้องตามแบบฉบับของพุทธศาสนา
3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงการอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ ให้อภัย
4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนําความรู้ที่ได้มาปรับเปลี่ยนทัศนคติ การดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาพุทธ
5 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสํานึกโตไป ไม่โกง
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4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. วิธีดําเนินการ
1 แต่งตั้งคณะทํางานที่ประกอบด้วย ผู้นําทางศาสนา ผู้นําท้องถิ่น ปราชญ์ในพื้นที่
2 กําหนดงานแผน วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม
3 เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติงบประมาณ
4 ดําเนินโครงการตามตารางการฝึกอบรม
5 ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ปัญหาที่พบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารต่อไปทราบ
6. กิจกรรม
1 บรรยายธรรมเสริมสร้างความรู้ทางศาสนา
2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แง่คิดการดํารงชีวิต
3 บรรยายถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการป้องกันตนเองให้พ้นยาเสพติด
4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาศาสนาพุทธ
5 กิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
6 กิจกรรมสันทนาการ และนันทนาการ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. สถานที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 เด็กและเยาวชนจะสามารถทราบถึงเรื่องราว ความเป็นมา หลักธรรม มารยาทพิธีฯทางศาสนาอิสลามได้
อย่างถูกต้อง
2 เด็กและเยาวชนจะทราบและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการป้องกัน
ตนเองให้พ้นยาเสพติด
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3 เด็กและเยาวชนสามารถจะนําความรู้ที่ได้มาปรับเปลี่ยนทัศนคติ การดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาอิสลาม
4 เด็กและเยาวชนจะมีความพร้อมด้านการอยู่ในสังคม และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
5 เด็กและเยาวชนจะมีจิตสํานึกในความซื่อสัตย์สุจริตโตไปไม่โกง
6 เด็กและเยาวชนเสริมสร้างความรู้ การอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ การให้อภัย
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่ อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่ งเสริ ม การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เป็ น หน่ วยงานหลั ก ในการจั ด ทํ าบริก ารสาธารณะและกิ จ กรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวน
มาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้อง
ถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า
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แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดั งนั้ น จึ งมี ค วามจํ าเป็ นที่ ผู้ บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นต้ องแสดงเจตจํานงทางการเมื องในการ
ต่อ ต้านการทุ จริตอย่ างเห็ นชัด เป็ นรูปธรรม ด้ วยการจัด ทํ าแผนปฏิ บัติก ารป้ อ งกั นการทุ จริต ส่งเสริมให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้ว ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์

๔๔
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย
1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๔๕
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็น
บุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
และมี ม าตรการในการทํ า งานที่ โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบการทํ า งานได้ ด้ า นการพั ฒ นาระบบบริ ห ารให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัตริ าชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเข้ามาทํางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จํานวน 1
มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๔๖
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่น้อยกว่า
90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน การทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้

๔๗
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูป แบบหนึ่ งที่ มี อํ านาจหน้ าที่ ในการจั ด ทํ าบริก ารสาธารณะให้ แก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ตามอํ านาจหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่
ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อให้ เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ กํ าหนดให้ ก ารบริ ห ารราชการเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จของรัฐ ไม่ มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานเกิ น ความจํ าเป็ น
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
(1) นายก มอบหมายให้รองนายก
(2) นายก มอบหมายให้ปลัด รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
(3) ปลัด มอบหมายให้รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ

๔๘
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

๔๙
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญ ชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญ ชา ด้วยเหตุผลนี้ เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๕๐
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่ อให้ การบั นทึกบั ญ ชี การจัดทํ าทะเบี ยนคุมเงินรายจ่ายขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๕๑
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้ อ ผิด พลาดในการปฏิ บัติ งาน ที่ อ าจจะทํ าให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ ทางราชการ และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

๕๒
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้อํานวยการกองคลัง
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๕๓
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน

๕๔
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัด หาพั สดุ โดยมีการตรวจสอบบุ คลากรในหน่วยงานถึ งความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

๕๕
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่ วนตํ าบลเชี ยงกลางพญาแก้ ว จะบริห ารงานให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ป ระชาชน จะต้ อ ง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อให้ เป็ นไป ตามพระราชบั ญญั ติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎี กาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้วที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นที่ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
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- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้ว ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิ จกรรมการจั ด บริก ารสาธารณะและการบริก ารประชาชนเพื่ อให้ เกิ ดความพึ งพอใจแก่ ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชน และให้ ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่น
คําขออนุ มั ติ อนุ ญ าตในเรื่องที่ เป็ นอํ านาจหน้ าที่ และภารกิจขององค์ การบริห ารส่ วนตําบลเชี ยงกลางพญาแก้ ว
ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละ
กระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร
การส่งต่ อ งาน ระบบการรับเงิน และกํ าหนดระยะเวลาดําเนิ น การของแต่ ล ะกระบวนงาน ใช้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา
และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัด
ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล่ ง น้ํ า การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ งแต่ แ หล่ งกํ า เนิ ด
การจั ด การน้ํ า เสี ย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวน
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ คํ านึ งถึ งการอํ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน สร้ างความโปร่ งใสในการบริ ก ารสาธารณะ ให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์
รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา,
ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ นั้ น ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยคํ านึ งถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้ าที่ในการจัดทํ าบริการ สาร
ธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการ
ไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพี ยงใด ตอบสนองความต้ องการผู้ รับ บริก ารหรือ ไม่ การที่ จะทราบถึ งความพึ งพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้ องมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้
องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๖๐
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบที่กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๖๑
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ มักจะประสบปัญหาด้านการ
อํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึ่ง
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการ
ให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อ การปฏิ บัติ งานตามอํ านาจหน้ าที่ ขององค์ ก ารบริห ารส่ วนตํ าบล ต้ อ งเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สุ ขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญ ญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
ดั งนั้ น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลเชี ย งกลางพญาแก้ ว ได้ มุ่ งเน้ น ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารประชาชนแล้ ว เสร็ จ ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันใน
การให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือกระทํา
การประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๖๒
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิ ดประกาศประชาสั มพั นธ์ให้ ประชาชนทราบถึงขั้ นตอนการรับ บริก ารบั ตรคิ ว และการใช้ บริก าร
ตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

๖๓
โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส
(Transparency) และหลั กเสมอภาค (Equity) โดยไม่ แบ่ งแยกด้าน เพศ ถิ่ นกําหนด เชื้ อชาติ ภาษา อายุ ความ
พิ ก าร สภาพทางกายภาพหรือ สุ ขภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคม ความเชื่ อทางศาสนา
การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ
ได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบ
ได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึง
มีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่ อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดาํ เนินการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือ การปฏิ บัติงานที่ มีความเป็ นธรรม/ไม่เลือกปฏิ บัติเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
6.4 จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พกิ ารโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําสําหรับผู้พิการ
6.5 จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

๖๔
6.6 มี ก ารนํ า ระบบออนไลน์ ซอฟต์ แ วร์ สกอร์ ค าร์ ด สมาร์ ท บ๊ อ กซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

๖๕
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มี การจัด ทํ าแผนภูมิ ขั้น ตอนและระยะเวลาการดําเนิ นการเกี่ย วกั บ การบริก ารประชาชน
รายละเอี ยดที่เกี่ ยวข้องในแต่ละขั้น ตอน เปิด เผย ณ ที่ ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้จัด ทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํ างานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ตามกฎหมายเป็นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเมอบอํานาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทํา
ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็น
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

๖๘
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 - 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
10.4 การปฏิ บั ติ ร าชการมี ม าตรฐานการบริก ารสาธารณะที่ ชัด เจน มี ค วามโปร่ งใสสามารถวั ด ผลการ
ดําเนินงานได้
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเป็นอย่างดี เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริการส่วนตําบล รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัด ทํ าบั นทึ ก เสนอเพื่ อพิ จารณาขออนุ มัติ อนุ ญ าต สั่ งการ แต่ งตั้ง มอบหมาย คณะผู้ บริห าร ปลั ด
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วนในองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้ การที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้ว จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบัติราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดอบต.และหัวหน้า
ส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป็ น ประชาชนได้รับการอํ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้ องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๗๒
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่ง
การ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพื่ อ เป็นขวัญ กําลังใจให้ บุคคลหรือ องค์ กรมี ความมุ่ งมั่น ตั้ งใจ ร่วมเป็ นแกนนํ าในการส่งเสริม
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
หมู่ บ้ านเข้ า รั บ ใบประกาศเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ละเนื่ อ งในวั น สื บ สานประเพณี วั น สงกรานต์ และวั น ผู้ สู ง อายุ ในทุ ก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นใน
ชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ยกย่ อ งบุ ค คล เด็ ก และเยาวชน ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การกิ จ กรรมด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญ และกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. สถานที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํ านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน และสมาชิ ก อบต. เพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค คลผู้ เข้ าร่ ว มกิ จกรรมเชิ ด ชู เกี ย รติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะ
ของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาก
ขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการ
บริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็ นการใช้พื้ นที่ เล็กๆ ให้ เกิดประโยชน์ ปลอดภั ยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขาย
เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเริ่ ม จากการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในครั ว เรื อ นเป็ น ลํ า ดั บ แรก จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเชียงกลางพญาแก้ว คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ม
ราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
4. สถานที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
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5.3 มอบใบประกาศนียบัตร
5.4 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000.-บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพี ยง เพื่ อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ ความรู้ของศู นย์เรียนรู้โครงการอั นเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบล

๗๗
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็
ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้จัดทํามาตรการ “จัด ทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณ ธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญา
แก้ว”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บั ญ ญั ติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้
ส่ วนราชการ จั ด ให้ มี ค ณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระดํ าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของส่ วนราชการเกี่ ย วกั บ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
กับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนาม
จัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชั ดเจน โดยจัดทํ าข้อตกลงการปฏิ บัติ ราชการ ในระดั บสํานั ก/กอง/ฝ่าย เพื่ อ ให้ก ารดําเนิ นงานตาม
ข้อตกลงการปฏิ บัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้

๘๐
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มี ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการอยู่ ในระดั บ ดี เลิ ศ /ดี
เยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ได้รับ
5
4
3
2
1
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
องค์ก ารบริห ารส่วนตํ าบลเชี ยงกลางพญาแก้ว ให้ ความร่วมมือ กับหน่ วยตรวจสอบที่ ได้ดําเนิ นการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญ ช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,
สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์ การบริหารส่วนตํ าบล ยังให้ ความสําคัญ กั บการตรวจสอบภายในด้ วย โดยให้ มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้
มอบหมายให้ หน่ วยงานผู้ เบิ ก/หั วหน้ าหน่ วยคลัง มี ห น้ าที่ ให้ คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้ าที่ ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เพื่อ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
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5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๘๓
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด
ไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบั งคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้ นักการเมือง
ท้ องถิ่ นและองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดํ าเนิ นกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุ จริต ซึ่งหน่ วยงานทั้ งสํ านัก งาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ
ดั งนั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํ าบลเชี ยงกลางพญาแก้ ว จึ งได้ ม าตรการ “ให้ ค วามร่ วมมื อ กั บ หน่ วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุ ม ดูแลการปฏิ บัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือคณะทํางาน
LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๘๔
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

๘๕
2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณี มีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญา
แก้วขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณี ได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุ จริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๘๖
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๘๗
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ โดย
มิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้ องกั นปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญ ของรัฐบาล เพื่ อให้ การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้จัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่อง
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้า
ระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญา
แก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ

๘๘
6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้ งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่

๘๙
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมราย
ปีเว็ปไซต์ ของ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้ อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู โดยมีเจตนารมณ์ ให้
ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้วจึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ เพื่อที่ประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เผยแพร่ ข้อ มู ล ข่ าวสารอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนอย่ างครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งและไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่ มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 เว็ปไซต์
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไปและมีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการสรุปผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๙๐
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้ว”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญ ญั ติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติก ารบริหาราชการที่ ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลั กธรรมาภิ บาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลxxx ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนา
และการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วขึ้น
2. เพื่อให้ บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561
จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองค์ ก ารบริห ารส่ว นตํ าบลxxx เรื่อ งค่ าธรรมเนี ย มการทํ าสํ าเนาและการั บรองสํ าเนาข้อ มู ล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

โครงการที่ที่ 3

๙๒
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้กําหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ
ต้อง
ปฏิบัติอยู่หลายประการ เช่น หน้าที่ดําเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามที่กฎหมายกําหนดในการ
จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย
หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ
เหตุผลที่หน่วยงานมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยปราศจาก
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐนําข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบ ราคา
รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมทั้งการนําเรื่องความ
โปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการ ประเมินประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
และเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการต่างๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความ
เป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มี
รัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้พนักงานส่วน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีความรู้ ความ
เข้าใจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างถูกต้อง และ
ประชาชนในตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้รู้ถึงสิทธิของตน องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้
จัดทํา “โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตําบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
2540 ประจําปี”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และ
ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.2 เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3. กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และประชาชนทั่วไปใน
ตําบล เชียงกลางพญาแก้ว
4. วิธีการดําเนินการ
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จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
7. งบประมาณดําเนินการ
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จํานวน 20,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และประชาชน
ทั่วไปในตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
9.2 พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง
9.3 ประชาชนในตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารงานราชการในปั จ จุ บั น ภาคประชาชนได้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มและมี บ ทบาทอย่ างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และปิ ดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๙๕
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลเชี ยงกลางพญาแก้ ว ทํ าให้ ล ดการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ มี ค วามโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

๙๖
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญ ก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดําเนินงาน
ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้
ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจ
ให้ กับกิจกรรม/โครงการขององค์ การบริห ารส่วนตําบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ ยวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและ
มีส่ วนร่ว มรับรู้ ในภารกิ จขององค์ ก ารบริห ารส่ วนตํ าบล จึ งจํ าเป็ นต้ อ งพิ จารณาในการเลื อ กสื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส
และยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลและประชาชน
4. เป้าหมาย
จัดทําวารสารรายงานประจําปี
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจในการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ก ารส่ ว นตํ า บล ซึ่ ง ออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริการส่วนตําบลเป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วและมี
ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

๙๘
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชน ในการดํ าเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้ าที่ในการพั ฒ นาตําบลทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม ตาม
มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 )
พ.ศ. 2552 โดยใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเครื่องมือนําสู่การปฏิบัติและเป็นกรอบในการทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยอาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทํ าแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ฉบั บที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 7 (1) คณะกรรมการพั ฒ นา
ท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ้างแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นํา
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาจากหน่ วยงานต่ างๆ และข้ อ มู ล ในแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ านหรือ แผนชุ ม ชนมาพิ จ ารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ดังนั้น เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
หมู่บ้าน ชุมชน ให้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยแผนพัฒนาชุมชนได้สนองตอบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการและความซ้ําซ้อนในการ
จัดทําแผนขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่อาจเชิญคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล มาเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทําแผนชุมชน พร้อมกันทีเดียว และเพื่อให้
เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 กําหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริการส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้จัดทํา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ” ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
หลายฝ่าย ลําดับความสําคัญ และนําข้อสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว นําไปสู่การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้ว ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๙๙
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
4. เป้าหมาย
๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. ผู้นําชุมชน (กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน,โต๊ะอิหม่าม และสมาชิกสภา อบต.)
3. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
4. ผู้แทนกลุ่มประชาชนและประชาชนในพื้นที่
5. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
2. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ประชุมประชาคมตําบล เพื่อนําปัญหาความต้องการจากประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดลําดับ
ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
4. ประเมินผลโครงการ
7. งบประมาณ
ไม่มีการใช้งบประมาณ
8. สถานที่ดําเนินการ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโคกโพธิ์
- ศูนย์สุขภาพชุมชนประจําตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหลายฝ่าย ลําดับความสําคัญ และนําข้อสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วสามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว นําไปสู่การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหาร

๑๐๐
ส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
11. การติดตามและประเมินผล
1. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วนประชาคมตําบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ60
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบติดตามประเมินผล

๑๐๑
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานด้ านบริ ก ารเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น การอํ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลเชีย งกลางพญาแก้ว จึง มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญา
แก้ว
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วกับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณ ภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและ
เร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-694599 ทางโทรสารหมายเลข 054-694599
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์

๑๐๒
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

๑๐๓
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้
จัดทําโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วเคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือ นว่าต้ อ งการให้ องค์ก ารบริห ารส่ วนตําบลเชี ยงกลางพญาแก้ ว ดํ าเนิ นการให้ บริการในด้ านใดบ้ าง และ
ให้ บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้น
ให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อย
ที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้ว ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วกับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดให้ออกเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลเชียงกลางพญา
แก้ว
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วทั้งหมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน

๑๐๔
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
กํ าหนดให้ อ งค์ ก ารบริหารส่ วนตํ าบลเชี ยงกลางพญาแก้ วเคลื่ อ นที่ ร่วมกับการประชุม เวที ป ระชาคมทํ า
แผนพัฒนาชุมชน
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ซึ่งได้เข้า
ร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว อย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน

๑๐๕

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบ กลั่ น กรองการใช้ อํ านาจ โดยการเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ วนได้ รั บ ทราบข้ อ เท็ จ จริง ข้ อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดําเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

๑๐๖
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญา
แก้ว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัด ทําแผนพั ฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 - ข้อ 12 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์ การบริหารส่วนตําบล มี องค์กรในการจัด ทําแผนพั ฒ นาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กําหนดด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๑๐๗
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วจึงได้จัดทําโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารจั ด การเป็ น ไปตามหลั ก การมี ส่ วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่ อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๑๐๘
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
สําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง
ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง
กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพั นธ์โครงการพร้อ มให้ ความรู้แก่ ประชาชนในพื้ นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกั บทรัพยากรหรือ ทุ นในชุมชน ทั้ งทุ นบุ คคลและทุ นสั งคมที่ มีอ ยู่ได้ อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุ มชนจะก่ อให้ เกิ ดทั ศ นคติ ที่ ดี เอื้ ออาทรต่ อ กั นได้ รวมทั้ งปลูก ฝังทั ศ นคติ ค่านิ ยมที่ ดี ให้ กั บ ลูก หลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

๑๐๙
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ องค์ก ารบริห ารส่ วนตําบลเชี ยงกลางพญาแก้ว ได้ดํ าเนิ นการตามข้อ บั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญา
แก้ว
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ ว
อย่ างแข็ งขั น สํ าหรับ การทํ างานขององค์ ก ารบริ หารส่ วนตํ าบลเชี ย งกลางพญาแก้ ว ได้ มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว อย่างแข็งขั นสําหรับการทํ างานภายใต้ กฎหมายระเบียบ ข้ อบังคับ กําหนดให้ ภาคประชาสั งคม
(ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในหลายๆ ส่วน เช่น ร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทํา
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้ว
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

๑๑๐

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่ งเสริมการปกครองท้อ งถิ่นกํ าหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต่อไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้จัดทําโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริห ารกิ จการบ้ านเมื อ งที่ ดี และให้ คํ านึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการตรวจสอบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
3.3 เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

6. วิธีดําเนินการ

๑๑๑
1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ
3 จั ดทํ าคําสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการ/คณะทํ างานและเจ้าหน้ าที่ ผู้รับผิด ชอบการประเมินผลการปฏิ บัติ
ราชการของเทศบาล
4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
8 การติดตามและประเมินผล
9 การจั ด ทํ า สรุ ป รายงานผลการดํ า เนิ น โครงการฯ แล้ ว รายงานให้ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาทราบปรั บ ปรุ ง
ดําเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๒
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้ ว เป็ นไปอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผล ทั้ งยังช่ วยป้ องกั น หรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ ชัด เจน ดั งนั้ น การจั ด ทํ าแผนการตรวจสอบภายในอย่ างมี ม าตรฐานประกอบกั บมี ร ะเบี ย บ ข้อ บั งคั บ
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.
2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตําบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง

๑๑๓
และมติ ค ณะรั ฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดู แ ลรัก ษา และความปลอดภั ยของทรัพ ย์ สิ น และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด

โครงการที่ 2

๑๑๔
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กํ า หนดให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ได้ กํ า หนดไว้ รายงานต่ อ ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้วจึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจํา
ทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้ว
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามกําหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุ มภายใน ระดับหน่ วยงานย่อ ย ดําเนิ นการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

๑๑๕
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล

๑๑๖
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้ งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุ มหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้ อนภาพถึงผลการดํ าเนิ นงานในภาพรวมของหน่ วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็ นระบบการ
ควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิ ดจากการกํ าหนดหน้ าที่ แ ละมอบหมายงานในหน่ ว ยงานไม่ เหมาะสม การมอบหมายการปฏิ บั ติ งานทั้ ง
กระบวนการให้ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งเพี ยงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิท ธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดําเนินการ

๑๑๗
5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เชียงกลาง
พญาแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้

๑๑๘
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํ าบลเชี ย งกลางพญาแก้ ว จึ งได้ กํ าหนดมาตรการส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว ม
ตรวจสอบ กํ ากั บ ดู แลการบริหารงานบุ คคล โดยพิ จารณาจากประเด็ นการบริหารงานบุค คลโดยยึดมั่ นในหลั ก
คุณ ธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิ บัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้ว เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน
ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง

๑๑๙
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่ อ นระดั บ /การเลื่ อ นตํ า แหน่ ง จะต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จะออก
คําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิ บัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม

๑๒๐
- นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเชี ย งกลางพญาแก้ ว ออกคํ า สั่ ง การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดย
ทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กํ า หนดเป็ น ระดั บ ขั้ น ของความสํ า เร็ จ แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดั บ โดยพิ จ ารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ

๑๒๑
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต
ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน

๑๒๒
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้วทําให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ตัวอย่างที่ 1

๑๒๓
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความ
คิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วน
องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญา
แก้ว
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่ อให้ การดํ าเนิ นงานเป็ นไปอย่ างซื่ อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุ มชนไม่ต้ องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง

๑๒๔
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้

๑๒๕
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในการปฏิ บั ติห น้ าที่ รวมถึงมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ยวกั บระเบี ยบข้ อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
3.2 เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ นได้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในการปฏิ บั ติ งานที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จํานวน 26 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝ่ ายบริ ห ารงานบุ ค คลตรวจสอบหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมทั้ งภายในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

๑๒๖
8. งบประมาณดําเนินการ
250,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จํานวน 26 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรม

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

๑๒๗
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้ มีการกระจายอํ านาจการตัดสินใจ และแก้ ไขปัญ หาภายในตํ าบลและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน
การทํางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จํานวน 26 คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

๑๒๘

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน

๑๒๙
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชัน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในตําบล
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหาร

๑๓๐
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และให้ คํ านึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การจั ด ทํ า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุ่งเน้นใน
การสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดั บ ชาติ ซึ่ งองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเชี ยงกลางพญาแก้ ว ภารกิ จหน้ าที่ ในการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น ให้ มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ใน
การนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเป็ นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วในการร่วมคิด ร่วมพิ จารณา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น
จึงได้จัดทํ ามาตรการส่ งเสริมและพั ฒ นาเครือข่ ายด้ านการป้ อ งกั นการทุ จริต ขึ้น เพื่ อส่งเสริมและสนั บสนุ นการ
ดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบลเชียงกลางพญาแก้วเข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

6. วิธีดําเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

๑๓๑
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงกลางพญาแก้ว ในการร่วมคิด ร่วมพิ จารณา ร่วมตั ดสินใจ ร่วมทํ า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่ อ
ป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
5. ทําบั นทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วกับบุคคล
องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

๑๓๒
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
5,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข

